๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
๑๕. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
1๖. นางสาวอรุณี
1๗. อาจารย์ ดร.ปวิช
1๘. อาจารย์ทวีศักดิ์
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
2๑. อาจารย์ธีรถวัลย์
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๓. นางสาววรรณดี
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
2๕. อาจารย์ณัฐมน
2๖. อาจารย์วิเชียร
27. อาจารย์ ดร.ทัชชญา
28. อาจารย์อภิญญา
29. อาจารย์ ดร.ธิดา
30. อาจารย์อรพิมพ์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยานันต์
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
ทองสิน
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
บัวทอง
ปานกลาง
ศิริสวัสดิ์ชัย
อัศวศิลปกุล
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชาตรี
ทุวิลา
วรรณบวรเดช
หนูมี
อมร
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
สะอาดเอี่ยม

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

๒

๓3.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์วาปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
อาจารย์จีระพันธ์
อาจารย์สมภาศ
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์นิศากร
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์วิชุณี
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์ยุวรัตน์
อาจารย์อัมพร
อาจารย์สิริชัย
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์พรรณา
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร
อาจารย์อารียา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา
อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์
อาจารย์เชิดศิริ
อาจารย์ขวัญชัย
อาจารย์อารยา
นางบุษบงค์
นางสาววรรณดี
นางบุญเพ็ญ
นายสุวิทย์
นายอภิชาติ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
๓. อาจารย์มรกต
4. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
5. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
8. อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา
9. อาจารย์วรัญญา

ศรีหามี
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ทวีถาวรสวัสดิ์
เถาสมบัติ
อินจวงจิรกิตต์
สารสุวรรณ
ปฏิเวธวิทูร
จงใจรักษ์
เลิศณรงค์
เอี่ยมสอาด
มณีอินทร์
พูนพิน
พนาลี
โสภณาภรณ์
จุ้ยจาลอง
นาฏยนาวิน
แก้ววิเชียร
นิลผาย
ช้างเกิด
วาตะ
วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
หงษ์ทอง
มุดทะเล
สิงห์ชัย

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

วิไลลักษณ์
พุทธลา
ภู่ทอง
มากสุข
โชติรัตนศักดิ์
สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผ่องพิทยา
เย็นเอง
กิติวงศ์วัฒนชัย

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๓

1๐.
๑๑.
12.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
26.
27.
28.
29.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์
อาจารย์กันยาวรรนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์วนิดา
อาจารย์ภัทิรา
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์อดิเรก
อาจารย์วรศิริ
อาจารย์ชัชศรัณย์
อาจารย์ ดร.คณกร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ขวัญนภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์ชวลิต
อาจารย์ปรียาภรณ์
อาจารย์ปณิตา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญเพ็ญ
2. ดร.จานงค์
3. นางสาวกฤตยา
เจ้าหน้าที่การประชุม
๑.
นางวลินเนศวร์
2.
นางสาววิลาวรรณ
3.
นางสาววรรณฤดี
4.
นางสาวภรทิพย์

อภิรัตน์วรเดช
กาเนิดสินธุ์
สกุลกิม
ชื่นชัน
มาศมาลัย
ใจเย็น
วัชรพัฒนกุล
ผลเจริญ
จิตคงคา
สว่างเจริญ
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
วัจนรัตน์
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
ดุลยทวีสิทธิ์
จูเจี่ย
สืบสวัสดิ์
แจ้ดนาลาว

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

หงษ์ทอง
ตรีนุมิตร
สุวรรณไตรย์

หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.0๐ น.
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ มา ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ กล่ าวเปิ ดประชุม และด าเนิน การประชุ ม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

๔

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๖๕ พรรษา ในวัน ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งรัฐ บาลได้ ข อพระราชานุ ญ าตด าเนิ น งานจั ด งานเฉลิ ม
พระเกีย รติสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หัว โดยที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้ขอให้ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏทุกแห่งจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
พร้อมเพรียง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้กาหนดการจัดงานขึ้น ดังนี้
๑) วั น ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พิ ธี ถ วายความเคารพเบื้ อ งหน้ า
พระสาทิสลักษณ์ พิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายเป็นพระราชกุศล และในวันเดียวกันมีพิธีอัญเชิญตราพระราช
ลัญ จกร พิธีรับ น้ องใหม่ และร่ วมกัน ทาความสะอาดพื้นที่กิจกรรม ณ ห้ องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔ การแต่งกาย
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) อาจารย์ และบุคลากร
ใส่ชุดปกติขาว
๒) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๖๖ รูป
และพิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
การแต่งกาย ให้ใส่เสื้อสีขาวนวลติดโบว์สีดาไว้ทุกข์
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆ ทราบ
รายละเอียดของกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
๑.๒ พิ ธี ถ วายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดจั ด พิ ธี ถ วายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๒ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ ในวั น ที่ ๑๑ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การสั่ งซื้ อ เข็ ม กลั ด ดอกมะลิ ให้ แ ก่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) จานวน ๑๐๐ ช่อ และขอเรียนเชิญคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ร่วมบั นทึ กเทปรายการพิ เศษถวายพระพรชัย มงคลเฉลิ มพระเกียรติ สมเด็ จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา 14.30 น. ณ สตูดิโอ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา เป็นผู้รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมบันทึกเทป
รายการพิเศษ ในวันและเวลาดังกล่าว
๑.๓ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งใน และ
ต่างประเทศ จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕

๑.๔ การประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)
นายแพทย์ ธีระเกี ยรติ เจริ ญ เศรษฐศิ ลป์ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ ร่ วมกั บ ที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) 38 แห่ง ประชุมหารือเรื่องระบบผลิตครู เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม
พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน โดยมีประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
1) กระบวนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง จะต้องเน้นการจัดการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นสาคัญ โดยมีงบประมาณในการดาเนินการ 5 ล้านบาท และองคมนตรีจะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 38 แห่ง เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อต้องการกระตุ้น
ให้สถาบันผลิตครูทุกแห่ง มีความตื่นตัวและได้กาหนดระบบการผลิตครูอย่างจริงจังโดยผู้ที่อยู่ในวิชาชีพครู ที่จะช่วย
พั ฒ นาและท าให้ เกิด การเปลี่ ย นแปลงครั้ งใหญ่ และสอดคล้ องตามพระราชหั ต ถเลขาของสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันหลักในการผลิตครูที่มีคุณภาพ
2) ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้หยิบยกประเด็นที่คณะกรรมการคุรุสภา เห็ นชอบ
ในหลักการตามที่สภาคณบดีคณะคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เสนอให้กลับไปใช้ระบบผลิตครู
หลักสูตร 4 ปี โดยได้มีการหารืออย่างกว้างขวาง ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยบางกลุ่มได้แสดงความเห็น
ในเรื่องของกระบวนการและใช้ระยะเวลามากเพื่อให้ครูได้รับความรู้ตลอดจนเทคนิคการสอนและประสบการณ์รอบด้าน
ในขณะที่บางส่วนเห็นว่าการผลิตครูขึ้นอยู่กับกระบวนการมากกว่ าจานวนปี เช่น โครงการคุรุทายาท ที่มีกระบวนการ
ผลิตครูอย่างเข้มข้นในระยะเวลาเพียง 4 ปีเท่านั้น ส่วนเรื่องของมาตรฐานครูที่ยึดสมรรถนะ (Competency base)
เป็นหลักนั้น คณะกรรมการเล็งเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับได้มีการนาเสนอผลการวิจัยของสถาบันเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในเรื่องการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี ว่ามีจุดอ่อนอยู่ที่เนื้อหา ไม่ใช่สมรรถนะ และเมื่อนาผลวิจัย
มาเทียบเคียงระหว่างผู้จบหลักสูตรครู 5 ปี กับ 4 ปี กลับพบว่ามีคุณลักษณะที่ไม่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น ขณะนี้จึงยัง
ไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากยังมีทั้งกลุ่มที่แน่ใจและไม่แน่ใจว่าระบบใดจะดีกว่ากัน จึงมอบสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างสถาบันคุรุพัฒนา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา สภาคณบดี ตลอดจน
นักวิชาการโดยเร็วที่สุด เพื่อขบคิดพิจารณาระบบผลิตครูที่ เหมาะกับบริบทและองค์ประกอบหลายๆ ด้าน หากตกลง
ไม่ได้หรือต้องมีการผลิตครู ๒ ระบบ ก็จะดาเนินการโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนทั้งหลักสูตร ๕ ปี และ ๔ ปี รวมทั้ง
จะเริ่มใช้ระบบการผลิตใหม่ได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเป้าหมายที่วางไว้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๕ โครงการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดโครงการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับ
ผู้บริหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหลักสูตรทักษะการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศสาหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลั ย (International Business Communication Skills For University Leaders) ระหว่างวันที่ ๒๖ –
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ และ ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖

๑.๖ ปฏิทินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ได้ จั ด ท าปฏิ ทิ น กิ จ กรรมนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ภาคเรี ย นที่ ๑/๒๕๖๐
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) สานั กกิจการนิสิ ตนั กศึกษาร่วมกับ สานักศิลปะและวัฒ นธรรม และสานักประชาสั มพันธ์และ
สารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้ อ งประชุ มสุ ริย ะ ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้าพระยา และครั้งที่ 2
ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2) วัน เสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ปฐมนิ เทศนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 รับ ตรงรอบที่ 3 และรอบ
admission (แยกคณะ/วิทยาลัย)
3) วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ประชุมนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560
4) วัน ที่ 16 – 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โครงการปรับ พื้ น ฐานความรู้ส าหรับ นิ สิ ต ชั้น ปี ที่ 1
นิสิตรับตรงรอบ 1 – 3 และรอบ admission
5) วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ใส่ใจจิตสาธารณะ
6) วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
7) วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ
8) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ตรวจสุขภาพ นิสิตรับตรงรอบ 3 และรอบ admission
9) วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.7 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559
ศูน ย์ ภ าษา จั ด โครงการพั ฒ นาทั กษะภาษาอังกฤษเพื่ อ ยกระดับ ภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์ )
ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มเป้าหมายที่ 2) ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สามารถตรวจสอบรายชื่ อและสถานที่การเข้ารับการอบรม ได้ที่ www.bsru.ac.th และ http://ili.bsru.ac.th และ
เข้ารับการทดสอบภาอังกฤษ (CEFR) ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม พ.ศ.2560 นิสิตจะมีรายชื่อเข้ารับการทดสอบ
จะต้องผ่านการลงทะเบียนจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1742 หรือ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 11
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.8 การประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ประจาปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ แนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)
ในภาพรวมของพฤติกรรมการทางาน ด้านความร่วมมือ การเอาใจใส่ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในหน้าที่สาหรับ
บุคลากร ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบการประเมิน 1 เมษายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
จึงขอแจ้ งว่าส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ได้ เปิ ด ระบบการประเมิ น บุ ค ลากรโดยผู้ ร่ว มงาน (Peer Assessment) ประจาปี
การศึกษา 2560 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2560) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไป
ประเมินได้ที่ http://pa.bsru.ac.th โดยใช้รหั สประจาตัวกับรหัสผ่าน เป็นรหั สเดียวกับที่ใช้เข้าระบบ ERP & MIS

๗

ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 23.59 น. ซึ่งการประเมินจะสมบูรณ์ต้องประเมินอย่างน้อย 80 %
ของจานวนคนทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม มีวิธีประเมิน 2 รูปแบบ ดังนี้
1) แบบระดับคะแนน : .ให้ประเมินระดับผลงานด้วยค่าคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 (1 = น้อยที่สุด ,
2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด)
2) แบบเรีย งล าดับ ที่ : ให้ ป ระเมิน โดยการพิ ม พ์ ใส่ ล าดับ ที่ เรียงล าดับ ผลงาน ตั้งแต่ 1 จนถึ ง N
(1 – มากที่สุด)
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายกองบริหารงานบุคคลนาข้อมูลการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer
Assessment) ประจ าปี การศึ กษา 2560 รอบที่ 1 เผยแพร่ท างเว็บ ไซต์ และประชาสั ม พั น ธ์ให้ บุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยทราบ และทาการประเมินฯ ตามระยะเวลาที่กาหนด
1.9 สวัสดิการสาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส รุปสวัส ดิการส าหรับ บุค ลากรตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
ทราบ

รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน

1.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้นาเสนอการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส้นทาง
ความก้าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสั มพัน ธ์ให้ บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยทราบและสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า นโยบายด้ า นการประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง าน ผู้ บ ริ ห ารควรค านึ ง ถึ ง ความส าคั ญ ดั ง นี้ 1) เน้ น ความโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม 2) เน้ น การเ ปิ ด เผย
ผลการประเมินเป็นรายบุคคล 3) เน้นการประเมินตามตัวชี้วัดที่เป็นไปตามประกาศภาระงาน และข้อตกลงของแต่ละ
หน่วยงาน 4) เน้นการประเมินเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพัฒนาต่อผู้ถูกประเมินและหน่วยงานสังกัด
มติที่ประชุม
ทราบ

รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุ การฯ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการมหาวิท ยาลั ย
ครั้งที่ ๔/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยมีการแก้ไขดังนี้
หน้ า ๙ ระเบี ย บวาระที่ ๔.๖ การเสนอชื่ อ อาคารเชิ ด ชู เกี ย รติ ส มเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์
แก้ ไขมติ ที่ ป ระชุ ม จาก “รั บ ทราบ และมอบหมายผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ ษ ณุ บางเขี ย ว รองอธิ ก ารบดี และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัง สรรค์ บัวทอง ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ทบทวนชื่ออาคารอีกครั้ง และร่วมกัน
พิจารณาถึงที่มาและความสาคัญของคาว่า “ศิลปะและวัฒนธรรม” ว่าควรคงชื่อเดิมไว้หรือไม่ และนาเข้าที่ประชุม
ย่อยเพื่อพิจารณาในลาดับต่อไป” เป็น “รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี
และผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อานวยการสานักศิล ปะและวัฒ นธรรม ทบทวนชื่ออาคารอีกครั้ง และ

๘

ร่ว มกัน พิจารณาถึงที่มาและความสาคัญของคาว่า “ศูนย์ศิล ปวัฒ นธรรม” ว่าควรคงชื่อเดิมไว้ห รือไม่ และนาเข้า
ที่ประชุมย่อยเพื่อพิจารณาในลาดับต่อไป”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/2560 โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้มีหนั งสือถึงมหาวิทยาลัยเรื่องขออนุญ าตลาออกจากคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลมหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลั ย ได้มอบหมายให้ ผู้ อานวยการส านักงานอธิการบดีดาเนิ นการเลื อกคณะกรรมการบริห ารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยแทนผู้ที่ลาออก โดยได้นาเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสานักงานอธิการบดี ครั้งที่
6/2560 ในวัน ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่ประชุมมีมติให้ ดาเนินการสรรหาโดยได้มีการกาหนดการเลื อก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คือ
23 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งเวียน 6 หน่วยงาน
8 มิถุนายน พ.ศ.2560
ดาเนินการแจ้งกาหนดการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการอานวยการ
มหาวิทยาลัย
29 มิถุนายน พ.ศ.2560
กองบริหารงานบุคคลรวบรวมรายชื่อตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน
6 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ดาเนินการเลือกตั้ง ณ สานักงานอธิการบดี อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 1
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสานักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 29
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ได้มีมติให้มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้แทนของหน่วยงานและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ งจะต้องเป็น
ผู้ทางานในมหาวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และให้นาเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) เพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้เลือกตั้งต้องปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป
2. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (สายสอน) มี 2 งบประมาณ คือ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินบารุงการศึกษา (บกศ.)
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กิจจา จิตรภิรมย์ ผู้แทนคณาจารย์จากสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 การเสนอชื่ออาคารเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการปรั บ ปรุ ง หอประชุ ม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (อาคารศรีสุริยวงศ์) เพื่อจัดทาห้องแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี ศึกษา ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค) โรงละคร 150 ศรี สุ ริ ย วงศ์ และส านั ก งานส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
โดยมีกาหนดดาเนิ น งานปรับ ปรุงแล้ วเสร็จ ประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 เพื่อเป็น การเชิดชูเกียรติสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระครบ 150 ปี ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน ในปี พ.ศ.2561
มติที่ประชุม รับทราบ การเสนอชื่ออาคารเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็น “อาคาร 150 ปี
มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)”

๙

3.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและการดาเนินงาน
ของสานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
สานั กวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดทาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและการดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งช่อชงโคคลินิกการแพทย์
แผนไทย และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลินิก การแพทย์แผนไทย
สาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทย คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ เปิ ด หลั ก สู ต รการแพทย์
แผนไทยบั ณ ฑิ ต และอาศั ย อ านาจตามข้อ บั งคั บ สภาการแพทย์ แผนไทย ว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิธีก ารและเงื่อ นไข
ในการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยและ
สาขาการแพทย์ แผนไทยประยุ กต์ พ.ศ.2557 ส่ วนที่ 4 ข้อ 17 และตามมติที่ ประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดตั้งคลินิก
การแพทย์แผนไทย โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้จัดทา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย และ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
และค่าบริห ารจัดการในช่อชงโคคลินิ ก การแพทย์แผนไทย เพื่อนาให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
ร่วมกันพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น ดังนี้
1) รายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งช่อชงโค
คลินิกการแพทย์แผนไทย ยังไม่ชัดเจน เมื่ออ่านแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจุดประสงค์จะทาอะไร
2) การจั ด ตั้ ง ช่ อ ชงโคคลิ นิ ก การแพทย์ แ ผนไทย ถื อ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี รายได้ เข้ ามหาวิ ท ยาลั ย
จึงควรดาเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์ช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย โดยระบุวิธีการบริหารจัดการ การได้มาซึ่งรายได้
และขมวดไว้ 1 ข้อ เพื่อให้สอดรับกับประกาศฯ เรื่อง การกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และ
ค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลิการแพทย์แผนไทย
3) ข้อความ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นสมควรให้จัดตั้ง “ช่อชงโคคลินิก
การแพทย์แผนไทย” เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
ตามพระราชบั ญ ญั ติส ถานพยาบาล พ.ศ.2559 จึงกาหนดให้ ช่อชงโคคลิ นิกการแพทย์แผนไทย มีห น้าที่ ดังนี้ ”
ควรขมวดไว้ในความนาตอนแรกของประกาศ เช่น อาศัยอานาจตามข้อบังคับหรือระเบียบใด ประกอบกับมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่เท่าใด รวมทั้งควรตรวจสอบวิธีการเขียน การอ้างถึงและการอาศัยอานาจต่างๆ
4) ข้อความ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นสมควรให้จัดตั้ง “ช่อชงโคคลินิก
การแพทย์ แผนไทย” เพื่ อให้ เกิดการปฏิบั ติงานที่มีความเหมาะสมและประสิ ท ธิภ าพ ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อ ง
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2559 จึงกาหนดให้ช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย มีหน้าที่ ดังนี้ ......”
ข้อความยังไม่สมบูรณ์
5) รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามศัพท์ควรระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง ช่ อ ชงโคคลิ นิ ก การแพทย์ แ ผนไทย ไม่ ค วรน ามาระบุ ไว้ ในประกาศฯ เรื่ อ งการก าหนดอั ต รา

๑๐

ค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติงาน และค่าบริห ารจัดการในช่อชงโคคลิ นิกการแพทย์แผนไทย ควรระบุ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มากกว่า
6) ควรระบุ ร ายละเอี ย ดค่ า บริห ารจั ด การในคลิ นิ ก ให้ ชั ด เจนว่ า คื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอะไรบ้ า ง รวมถึ ง
ค่าผู้บริหารดาเนินการด้วยหรือไม่ ซึ่งในประกาศฯ ไม่ได้ระบุไว้
7) ในประกาศฯ เรื่องการกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และค่าบริหาร
จั ด การในช่ อ ชงโคคลิ นิ ก การแพทย์ แ ผนไทย ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ว่า รายได้ ที่ ได้ รับ น าเข้ ามหาวิ ท ยาลั ย กี่ เปอร์เ ซ็ น และใช้
ดาเนินการกี่เปอร์เซ็น
8) กรณีการปฏิบัติงานในเวลาราชการ และมีการจ่ายค่าตอบแทนควรระบุให้ชัดเจนว่าสามารถนามา
ประเมินเป็นภาระงานได้หรือไม่
9) เวลาเปิด – ปิด ของคลินิก 08.30 - 22.00 น. มหาวิทยาลัยมีมาตรการด้านความปลอดภัย
อย่างไรบ้าง
10) การจัดตั้งศูนย์คลินิกในลักษณะนี้ ข้าราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
11) โครงสร้างการบริหารงานช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย ควรมีผู้อานวยการ 1 คน เพื่อดูแล
และบริหารจัดการหน่วยงาน
12) โครงสร้างการบริหารงานช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้างาน 7 คน
ซึ่งขณะนี้หน่วยงานมีผู้ดารงตาแหน่งนี้อยู่หรือไม่ หากยังไม่มีและมีความจาเป็นต้องมีหัวหน้างานทั้ง 7 คนนี้ หน่วยงาน
จะใช้งบประมาณส่วนใดในการบริหารจัดการ
13) การบริหารจัดการงบประมาณต้องดาเนินการเปิดบัญชี บัญชีชื่อว่าอะไร ใครเป็นผู้เบิกจ่าย และ
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทบทวน
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย และ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
และค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทยใหม่ โดยมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ล าวัลย์ ฟุ้ง ขจร
อาจารย์ ม รกต ภู่ ท อง เป็ น ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษา และมอบหมายกองบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ง นิ ติ ก รสอบทานส านวนและ
รายละเอี ย ดให้ ถู ก ต้ อ งตามวิ ธี ก ารร่ า งประกาศอี ก ครั้ ง หนึ่ ง และน าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 6/๒๕60
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

๕.2 รายงานการประชุมผู้ปกครอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผล
การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้
1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รายงานผลการประชุมผู้ปกครองสาขาวิชาสาธารณสุข ปีการศึกษา
2560 ในวั น จั น ทร์ ที่ 12 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้ น 10 ห้ อง 6105
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
2) สาขาวิชาชีววิทยา ได้รายงานผลการประชุมผู้ปกครองของนิสิ ตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ระดับ สาขาวิชาในวันที่ 12 มิถุน ายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 953 ชั้น 5 อาคารเฉลิ ม
พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และได้มีผู้ปกครองเข้าร่วมจานวน 12 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
3) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รายงานผลการประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา
2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
4) สาขาวิชาเคมี ได้รายงานผลการประชุมผู้ป กครองนิสิ ตชั้นปีที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2560
ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560
5) สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ได้ส่งสรุปผลการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2560 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ อาคาร 2 ชั้น 11 ห้อง 2111
6) สาขาวิ ช าการแพทย์ แผนไทย ได้ รายงานผลการประชุ ม ผู้ ป กครองของนิ สิ ต ใหม่ ที่ เข้ า ศึ กษา
ในปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ อาคารเรียนรวม อาคาร 24 ชั้น 10 ห้อง 241002
7) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ได้ส่งรายงานการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560
8) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานผลการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม่ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และเกษตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.3 ยุท ธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
ที่ป ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ) ได้ให้ความเห็ นชอบยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามคาแนะนาของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
และตามพระบรมราโชบาย สานักงาน ทปอ.มรภ. จึงได้ส่งยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.4 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ
ส านั ก งานมู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพพระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุ นั น ทา ได้ขอความร่ว มมือจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอชื่อบุ คคล จานวน 1 ท่าน
เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจาปี พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

๕.5 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560)
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 280 ลงวันที่ 8 มิ ถุนายน พ.ศ.
2560 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิด ประสิทธิภาพ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ ข้อ 7. ที่ให้
ทุกส่วนราชการพิจารณาแผนงาน/ โครงการเร่ง ด่วนต่างๆ ในความรับผิดชอบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
หรือไม่ อย่างไร และให้เร่งรัดการดาเนินโครงการในส่วนที่มีความเป็นไปได้ และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าทั้งระบบที่ควรดาเนินการเร่งด่วน สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ขอความร่วมมือทางมหาวิทยาลัย ดาเนินการตามข้อสั่งการอย่างเร่งด่วน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”
สถาบั น คลั งสมองของชาติ ได้ ก าหนดจั ด สั ม มนา (ซี รี ย์ ) “ตี แ ผ่ ธ รรมาภิ บ าลในมหาวิ ท ยาลั ย ”
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ และขอประชาสัมพันธ์เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงาน
สัมมนาฯ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ จานวน 80 ท่าน/ตอน อัตราค่าลงทะเบียนงานสัมมนาฯ 1,800 บาท/
ท่าน/ตอน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ ส่ งหนั งสื อ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บว่า ด้ ว ย
การบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559 ดังนี้
1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559
2) สาหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการตามนัยข้อ 12 ของระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.8 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
งานวินั ย และนิ ติการ กองบริ ห ารงานบุ คคล ได้รายงานผลการเข้าร่ว มประชุมสั ม มนาเพื่ อรับ ฟั ง
ความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยเนื้อหา
รายงานประกอบด้วยผลคะแนนในภาพรวม ผลคะแนนแยกตามรายดัชนี และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณธ รรม
และความโปร่งใส
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

๕.10 รายงานผลการจัดโครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส านั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ได้ รายงานการจัด โครงการด้านท านุ บ ารุงศิ ล ปวัฒ นธรรม ในเดื อ น
มิถุนายน พ.ศ.2560 จานวน 5 โครงการ ได้แก่
1) โครงการจัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย
2) โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง..ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ 29
3) โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา...รักษาวัฒนธรรม เรื่อง “รฦกธนบุรี 250 ปี”
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5
5) โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง..ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ 30
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 รายงานการไปเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ รายงานการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 รายงานแผนการดาเนินงานการใช้งบลงทุน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ว่าจ้าง มอบหมายให้นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล
ให้ ด าเนิ น การติ ด ตามและควบคุ ม งานด้ า นการก่ อ สร้ า ง พ.ศ.25 60 นายสุ ช าครี ย์ ก่ อ เกี ย รติ ต ระกู ล
จึงได้ดาเนินการติดตามขั้นตอนในการจัดทาแผนการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และได้จัดทา
รายงานแผนการดาเนินงานการใช้งบลงทุน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 ผลการพิจารณาการตรวจประเมินขอรับรองสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผลการพิจารณาการตรวจประเมิน
จากคณ ะกรรมการสภ าเท คนิ ค การแพ ท ย์ มี ม ติ เ ห็ นชอบรั บ รองความเห มาะสมของมห าวิ ท ยาลั ย ฯ
ในการเปิ ด ด าเนิ น การสอนหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (เทคนิ ค การแพทย์ ) เป็ น ระยะเวลา 1 ปี ก ารศึ ก ษา
(ปีการศึกษา 2560) พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 แจ้งยอดเงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิต
โรงเรี ย นสาธิ ต ได้ ด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 ซึ่ ง มี ร ะดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 โดยมีผู้ปกครองแสดงความจานงบริจาคเงินเพื่อพัฒ นาโรงเรียน
ในแต่ละระดับ ดังนี้

๑๔

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 100 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จานวน 9 คน ผู้ปกครอง
แสดงความจ านงบริจ าค รวมเป็ น เงิน 1,519,100 บาท (หนึ่ งล้ านห้ าแสนหนึ่งหมื่ นเก้ าพั น หนึ่ งร้อยบาทถ้ว น)
โรงเรียนสาธิต (ประถม) ได้นาเงินเข้าบัญชีเงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
ชั้น มั ธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 จานวน 32 คน ผู้ ปกครองแสดงความจานงบริจาค รวมเป็น เงิน
940,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โรงเรียนสาธิต (มัธยม) ได้นาเงินเข้าบัญชีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
มัธยมสาธิตเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 สรุปกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ระยะที่ 2
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ส่ ง สรุ ป กิ จ กรรมโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการศึกษา ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรมการศึกษาดูงานและการอบรม ณ ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีคณาจารย์จาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการดนตรี จานวน 18 คน เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติ
กวางสี ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ล าวได้ มี ห นั ง สื อ ขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ที่ ให้ ก ารต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ล าว ในการศึ ก ษาดู ง านแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และ
ตอบรับ การเข้าร่ว มการประชุมสั มมนาวิช าการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 ข้อมูลโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งสรุปข้อมูลโครงการวิจัย (ทุนภายในและทุนภายนอกสาหรับอาจารย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 การนาส่งแผ่นซีดีสื่อความรู้เคลื่อนไหว IT Info Graphics ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส านั ก งาน ป.ป.ช. ได้ จั ด ส่ ง สื่ อ ความรู้ เ คลื่ อ นไหว IT Info Graphics ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2560 เพื่อให้มหาวิทยาลัย นาไปใช้สาหรับสื่อสารองค์กรและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและวิธีการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

๕.19 สรุปโครงการการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนบ้ านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นิสิตได้มี
โอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 สรุปรายงานการประชุม
คณะวิท ยาการจั ดการได้มี ก ารจัด ประชุม คณะกรรมการบริการบริห ารคณะฯ ครั้งที่ 1/2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 15.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 รายงานสรุป ผลองค์ความรู้ จากการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครั ฐ
(CGIA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ได้รายงานสรุป ผลองค์ความรู้โครงการอบรมหลั กสู ตรประกาศนียบัต ร
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 3 ฉบับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.22 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาออกแบบนิ เทศศิล ป์ คณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ผ ลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ออกแบบนิเทศศิลป์ในวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน พ.ศ.2560 ณ หอศิลป์ BSRU
อาคาร 10 ชั้น 1 และห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.23 รายงานการเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตธนบุรี
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เขตธนบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานเขตธนบุรี และได้จัดทาสรุปผลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.24 รายงานผลการไปนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา 2559
สาขาวิช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละสาขาฟิ สิ ก ส์ ได้ด าเนิ น การตรวจเยี่ ย มนิ สิ ต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 2 – 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560 และได้จัดทาสรุปผล
การนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

5.25 สรุปรายงานผลการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย
ศูน ย์ วิท ยาศาสตร์และวิท ยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่ว มการประชุมเครือข่ายพลั งงาน
แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้จัดทาสรุปรายงานงานผลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.26 รายงานการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านวิชาการ และด้านวิจัยของผู้บริหาร
อาจารย์ และนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านวิชาการ และด้านวิจัย ของผู้บริหาร
อาจารย์ และนักศึกษา ระดับ บัณ ฑิ ตวิทยาลั ย โดยโครงการดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้ นแล้ว และได้จัดทาสรุป
รายงานการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านวิชาการ และด้านวิจัย ของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.27 สรุปภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้นาตัวแทนนักศึกษา จานวน 20 คน เข้าร่วม
เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด จัดโดยสานักงาน
เขตธนบุรีร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.28 รายงานผลการดาเนินโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเผยแพร่ผลงาน
วิช าการและงานสร้างสรรค์ออกแบบนิ เทศศิลป์ในวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.29 รายงานการสัมมนา
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งรายงานการสัมมนาความรู้
สู่ วิช าชี พ ก่ อ นการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ฯ ครั้งที่ 8 แก่ นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 ในวัน พุ ธ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องศูนย์เรียนรวมเอนกประสงค์ Mini Theater & Lecture Hall อาคาร 11 ชั้น 3
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.30 สรุปรายงานการประชุมของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมเตรียม
ความพร้อมโครงการชุมชนน้าใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และประชุมการจัดทาแผนการบริหารจัดการพื้นที่
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗

๕.31 รายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ปีที่ 2 กิจกรรม :
ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด ปี ที่ 2 ในกิจกรรม : ภู มิปั ญ ญาชาวบ้ านเพื่ อการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ในวันจันทร์ที่ 8
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าอบรมจานวน
158 คน พร้อมส่งมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.32 รายงานโครงการ “ การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง”
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้จัดโครงการ “การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ”
ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมี ค ณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ตรวจประเมิ น ในหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.33 รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : โครงการสัมมนา
วิชาการและวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ฉบับสมบูรณ์
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : โครงการสัมมนาวิชาการและวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ ในวันที่
16 – 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.34 รายงานผลการดาเนินโครงการ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสายสัมพันธ์ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ อาคาร 27 ชั้น 4
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.35 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรม
ศิลปะ ดนตรี และการแสดงครั้งที่ 7
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
การอบรมเชิงปฏิ บั ติ การและมหกรรมศิล ปะ ดนตรี และการแสดงครั้งที่ 7 ในวัน พฤหั ส บดีที่ 15 และวัน ศุกร์ที่
16 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ส าขาวิ ช าและ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

๕.36 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กระทรวงศึก ษาธิการ ได้กาหนดจัด งานเฉลิ ม พระเกียรติส มเด็จพระเจ้าอยู่หั ว มหาวชิราลงกรณ
บดิน ทรเทพยวรางกูร เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิ มพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวัน ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560
โดยขอความร่วมมือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) จัดพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น.
2) จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับแจกันหรือพุ่มดอกไม้
พร้อมตั้งพานธูปเทียนแพหรือกรวยดอกไม้ รวมถึงจัดโต๊ะเก้าอี้และสมุดลงนามถวายพระพร
3) จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามความเหมาะสม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความกรุณาแจ้งผลการดาเนินการจัดกิจกรรมให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเพื่อนาแจ้งกระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.37 สรุปจานวนผู้บรรจุแต่งตั้งเพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริหารงานบุ คคล ส านั กงานอธิการบดี ได้สรุปจานวนผู้ บรรจุแต่งตั้งเพื่ อโอนย้ายเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายสอน) (บุคคลภายใน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 พนักงานมหาวิทยาลัย เงินบารุงการศึกษา เรียกสารองจากการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2560 พนักงานมหาวิทยาลัย
(สายสนับสนุน) เงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2560 พนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2560 และลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2560 ตามแผนการสรรหาฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รวมทั้งสิ้น 18 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.38 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ส านั กงาน ก.พ.ร. ได้ ด าเนิ นการประมวลผลและตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ลคะแนนผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการประชุมครั้งที่
3/2560 วันที่ 7 มิ ถุนายน พ.ศ.2560 มี มติเห็ นชอบกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ โดยไม่นาการประเมิ น
ตัวชี้วัดการประหยัดน้ารวมในคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.39 รายงานผลสรุปจานวนผู้ใช้สิทธิ์การลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
วิชาการเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้รายงานผลสรุปจานวนผู้ใช้สิทธ์การลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้แทน
พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ประเภทวิช าการเป็ น คณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลมหาวิท ยาลั ย ในวั น พฤหั ส บดีที่ 6
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ชั้น 1 อาคาร 6
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙

๕.40 การสารวจห้องประชุมและปริมาณความจุของห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยฯ
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้สรุปผลการสารวจรายชื่อห้ องประชุมภายในมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กล่าวเพิ่มเติมว่า แก้ไขชื่อห้องประชุมหมายเลข
23 และ 24 จาก “ห้ อ งประชุ ม วิ ช าการ ชั้ น 4 อาคาร 4” เป็ น “ห้ อ งประชุ ม พระยาสี ห ราชเดโชชั ย ” และ
“ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 7 อาคาร 27” เป็น “ห้องประชุมแก้วโกเมน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา กล่าวเพิ่มเติมว่า แก้ไขปริมาณความจุของห้องราชาวดี ชั้น 6
อาคาร 8 จากจานวน 190 คน เป็นจานวน 100 คน และควรเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละห้องประชุมเพื่อสะดวก
ต่อการบริหารจัดการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์ มา กล่ าวเพิ่มเติมว่า ควรสารวจห้ องประชุมและปริมาณ
ความจุของห้องประชุมโรงเรียนสาธิต ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 27 ห้องประชุมอาคาร 9 และห้องประชุมอาคาร
24 โดยระบุข้อมูลในแบบสารวจดังกล่าวด้วย ส่วนกรณีการใช้ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 9 อาคาร 11 และห้องประชุม
วิชาการ ชั้น 4 อาคาร 1 หากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทาโครงการ และจาเป็นต้องใช้ห้องประชุมวิชาการ
ทั้ง 2 ห้อง ดังกล่าวนั้น ขอความอนุเคราะห์ระบุค่าเช่าห้องประชุมไว้ในโครงการด้วย โดยเฉพาะโครงการนั้นๆ เป็น
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเป็นการหารายได้ให้ กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งสามารถนาเงินที่ได้รับมาบริหาร
จัดการให้เป็นสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยด้วย
นายสุวิทย์ มุดทะเล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า
ในแต่ละห้องประชุมที่ต้องชาระค่าบารุงสถานที่ จะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ควบคุมและบริหารจัดการอยู่ เช่น ห้อง
ประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 โครงการบ้ านพั กรับรองฯ จะเป็นผู้ ดูแล และสื บเนื่ องจากบุ คลากรภายในมหาวิทยาลั ย
ส่วนใหญ่มักทาหนังสือขอลดหย่อนการชาระค่าบารุงสถานที่ห้องประชุมอยู่บ่อยครั้ง จึงขอชี้แจงรายละเอียดการขอใช้
ห้องประชุมที่ บุ คคลทั้งภายใน – นอก ต้องชาระค่าบารุงสถานที่ ยกตัวอย่าง ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 ซึ่งเป็น
สถานที่ที่บุคคลภายใน – นอก ขอใช้มากที่สุด อัตราชาระค่าบารุงสถานที่ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) กิจกรรม
ที่จาหน่ายบัตร เช่น งานเลี้ยงรุ่น คอนเสิร์ต เป็นต้น บุคคลภายนอกจะชาระค่าบารุงสถานที่ แบบเหมารวม เป็นเงิน
35,000 บาท และบุคคลภายในมหาวิทยาลัยจะชาระค่าบารุงสถานที่ เป็นเงิน 17,500 บาท ๒) กิจกรรมงานเลี้ยง
สั ง สรรค์ เช่ น งานมงคลสมรส จะแบ่ ง เป็ น ส าหรั บ บุ ค ลากร (สายสอน) เป็ น เงิ น 17,000 บาท, บุ ค ลากร
(สายสนับสนุน) เป็นเงิน 15,000 บาท และบุคคลภายนอกจะชาระค่าบารุงสถานที่แบบเหมารวม เป็นเงิน 35,000
บาท
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สารวจห้องประชุมและปริมาณความจุของ
ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมอีกครั้ง เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารจัดการห้องประชุมต่อไป
ส่วนการบริหารจัดการและรายละเอียดต่างๆ ที่จะนามาใช้ปฏิบัติร่วมกันให้พิจารณาร่วมกันอีกครั้งในภายหลัง
5.41 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กาหนดจัดโครงการ “อบรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
องค์ ก รเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ” ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร ในระหว่ างวั น ที่ 10 – 11 สิ งหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้ อ งประชุ ม
พิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง จึ ง ขอเชิญ

๒๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.42 สรุปผลการดาเนินงานโครงการของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งสรุปผลการดาเนินการโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารจัดการสานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ตลิ่งชัน) และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สานักงานสภามหาวิทยาลัย ภายใต้การทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ โรงแรมริเวอร์ราวรรณ จังหวัดจันทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.43 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
หน่ ว ยงานภายในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ได้ จั ด กิ จ กรรม / โครงการต่ า งๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี ได้ รายงานการปฏิบั ติห น้ าที่ รักษา
ราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน พ.ศ.2560
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ดาเนินการโครงการสารวจ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม และโครงการส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ว างระเบิ ด
ในกรุงเทพมหานคร และดาเนินการเผยแพร่ผลการสารวจโครงการดังกล่าวในสื่อต่างๆ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
3) ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ ได้ ส่ ง ตารางสรุ ป การน าเสนอข่ า วประชาสั ม พั น ธ์
แก่สื่อมวลชนฯ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
4) คณะมนุ ษ ย์ ศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ได้ ส่ งสรุป โครงการประจาเดื อ นพฤษภาคม และเดื อ น
มิถุนายน พ.ศ.2560 เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.44 การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ทาการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ เพื่ออานวยความ
สะดวก ตอบสนองความต้องการ และเกิดความรวดเร็วในการบริหารจัดการประชุมภายในมหาวิทยาลัย และนาเรียน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบถึงวิธีการใช้ระบบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยกาหนดข้อควรปฏิบัติในการใช้ระบบ
การจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในลาดับต่อไป โดยสานักคอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการ
ทดลองใช้ระบบดังกล่าวภายในสานักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/2560 ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม
พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และบุคลากร”
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและ
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี
การศึกษา 2559” เพื่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่คณาจารย์และบุคลากร
ได้มีโอกาสทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป และที่สาคัญ
ยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์และสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม
ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และบุคลากร จานวน 18 ชั่วโมง ระหว่าง
วันที่ 15 – 16, 18, 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
กิจกรรมที่ 2 ทอดน่องล่องเรือ กิจกรรมร่วมกับสานักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ.2560
กิจกรรมที่ 3 ค่ายภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม พ.ศ.
2560
กิจ กรรมที่ 4 การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่ อ การสื่ อ สาร (TOEIC) โดยมี ผู้ เข้าทดสอบ
จานวน 76 คน ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ Center for Professional Assessment Thailand
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 รายงานผลการด าเนิ น งาน “โครงการพั ฒ นาทั กษะภาษาอัง กฤษผ่ า นภาพยนตร์ ภ าษาอัง กฤษ
(English Mate) ปีการศึกษา 2559”
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา 2559” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้
ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม
ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)
ปีการศึกษา 2559 ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา
ครั้ งที่ 1 อบรมวิธีก ารใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่ านภาพยนตร์ภ าษาอังกฤษ (English
Mate) สาหรับอาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและอาจารย์ประจาสาขาวิชาผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในด้าน 4 ด้าน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560
ครั้ งที่ 2 อบรมวิธีก ารใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่ านภาพยนตร์ภ าษาอังกฤษ (English
Mate) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 – 2 สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ สาขาวิ ช าความเป็ น เลิ ศ ด้ านการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ครู

๒๒

สาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางดนตรี สาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และสาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ จานวน 1,000 คน โดยได้รับเกียรติ
จาก คุณวิศรุต ศักดิ์สุรีย์มงคล จาก บริษัทไอโฟร์อินเรดเฮ้าส์ จากัด เป็นวิทยากร
กิ จ กรรมที่ 2 นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใช้ โ ปรแกรมการเรี ย นรู้ ภ าษาอั งกฤษผ่ านภาพยนตร์ ภ าษาอั งกฤษ
(English Mate) ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กิจ กรรมที่ 3 ทดสอบก่ อ น – หลั งเพื่ อ วัด ระดั บ ความสามารถด้ านภาษาอั งกฤษจากโปรแกรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) โดยทดสอบก่อนเรียน ในวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ.2560 และทดสอบหลังเรียน ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ ขอหารือในที่ประชุมว่า การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในปี พ.ศ.2561 วิทยาลัยการดนตรี จะดาเนินโครงการประกวด
วงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์แห่งการ
เชิดชูเกียรติ ทั้งนี้จึงขอดาเนินโครงการ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนนทบุรี เช่นเดิม
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)
คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์
โดยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) ระหว่างวันที่
1 – 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครเวียงจันทน์ และโรงเรียนมัธยม
ตอนปลายบ้านปากเชียง เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และรูปแบบ ลักษณะ
การให้ บ ริการที่ ต้อ งการ เพื่อ เป็ น แนวทางพั ฒ นา ปรับ ปรุง การให้ บ ริการที่ดี ยิ่งขึ้น ต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอบแบบประเมินความพึงพอใจดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 1๒.๓0 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

