๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/๒๕60
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
4. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
12. อาจารย์มรกต
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๘. นางสาวอรุณี
๑๙. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
๒๐. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
2๔. อาจารย์ธีรถวัลย์
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๖. นางสาววรรณดี
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
28. อาจารย์ณัฐมน
29. อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา
3๐. อาจารย์วิเชียร
3๑. อาจารย์ ดร.ทัชชญา
๓๒. อาจารย์อภิญญา

เกณฑ์มา
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยานันต์
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ทองสิน
พุทธลา
ภู่ทอง
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
บัวทอง
ปานกลาง
ศิริสวัสดิ์ชัย
อัศวศิลปกุล
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชาตรี
เย็นเอง
ทุวิลา
วรรณบวรเดช
หนูมี

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

๒

3๓.
3๔.
3๕.
3๖.
3๗.
3๘.
๓๙.
4๐.
4๑.
4๒.
4๓.
4๔.
4๕.
4๖.
4๗.
4๘.
๔๙.
5๐.
5๑.
5๒.
5๓.
5๔.
5๕.
5๖.
5๗.
5๘.
๕๙.
6๐.
6๑.
6๒.
6๓.
6๔.
6๕.
66.

อาจารย์กันยาวรรนธ์
อาจารย์ ดร.ธิดา
อาจารย์วนิดา
อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
อาจารย์ชัชศรัณย์
อาจารย์ ดร.คณกร
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์วาปี
อาจารย์สมภาศ
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ยุวรัตน์
อาจารย์อัมพร
อาจารย์สิริชัย
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์พรรณา
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์อารียา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา
อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์
อาจารย์ขวัญชัย
อาจารย์ปรียาภรณ์
นางบุษบงค์
นายสุวิทย์
นายอภิชาติ

กาเนิดสินธุ์
อมร
ชื่นชัน
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
สะอาดเอี่ยม
จิตคงคา
สว่างเจริญ
ศรีหามี
คงอินทร์
สุขชนะ
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
วัจนรัตน์
จงใจรักษ์
เลิศณรงค์
เอี่ยมสอาด
มณีอินทร์
พูนพิน
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
จุ้ยจาลอง
นาฏยนาวิน
แก้ววิเชียร
ช้างเกิด
สืบสวัสดิ์
วงษ์พันทา
มุดทะเล
สิงห์ชัย

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการกองกลาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

๓

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๒. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
๓. อาจารย์ ดร.ปวิช
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
5. อาจารย์วรัญญา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
8. อาจารย์ภัทิรา
9. อาจารย์สุเมธ
1๐. อาจารย์อดิเรก
๑๑. อาจารย์วรศิริ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
๑๓. อาจารย์จีระพันธ์
๑๔. อาจารย์นิศากร
๑๕. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
๑๖. อาจารย์วิชุณี
๑๗. อาจารย์ธีราพร
๑๘. อาจารย์ชวลิต
๑๙. อาจารย์เชิดศิริ
๒๐. อาจารย์อารยา
๒๑. อาจารย์ปณิตา

วัฒนานิมิตกูล
บุญแจะ
ผลงาม
ผ่องพิทยา
กิติวงศ์วัฒนชัย
อภิรัตน์วรเดช
สกุลกิม
มาศมาลัย
ใจเย็น
วัชรพัฒนกุล
ผลเจริญ
แรงเพ็ชร
อ่อนเถื่อน
เถาสมบัติ
อินจวงจิรกิตต์
สารสุวรรณ
ปฏิเวธวิทูร
จูเจี่ย
นิลผาย
วาตะ
แจ้ดนาลาว

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. ดร.จานงค์
3. นางสาวกฤตยา

หงษ์ทอง
ตรีนุมิตร
สุวรรณไตรย์

หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.0๐ น.
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่ าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

๔

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุ ก ารฯ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมกา รบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ ๔/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559
สืบเนื่อง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา
2559 ในรอบที่ผ่านมาได้ดาเนินการให้นิสิตนักศึกษาที่จะจบปีการศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR)
จานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ในปี 2559 ผลการทดสอบออกมาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการจัดทาวุฒิบัตร ซึ่งจะต้องผ่านสานักคอมพิวเตอร์ และรับรองโดยศูนย์ภาษา จากนั้นสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจะจัดทาใบวุฒิบัตร และนิสิตนักศึกษา รุ่นที่ 2 ที่สาเร็จ การศึกษา ในปี 2560 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การประมวลผลการทดสอบ โดยสานักคอมพิวเตอร์กาลังดาเนินการอยู่ และสาหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ จะต้อง
เข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR พบปัญหาว่า นิสิตนักศึกษาที่เข้าใหม่ยังไม่ได้รับ
การทดสอบ CEFR เนื่ องจากมีการจั ดกิจ กรรมจานวนมาก จึงไม่ส ามารถจัด สรรเวลาให้ แก่นิสิ ตนักศึกษาเข้ า รั บ
การทดสอบ CEFR ได้ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและวางแผนที่จะดาเนินการเพื่อให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับ
การทดสอบ CEFR
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ในเล่มแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของ
นิสิตนักศึกษา ทาให้คะแนน CEFR ของนิสิตนักศึกษา มีผลต่อการประเมินการทางานของแต่ละคณะ ดังนั้น แต่ละ
คณะควรจัดกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตนักศึกษามากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ นาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
CEFR ของนิสิตนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ในปี 2560 แจ้งให้ที่ประชุมทราบในคราวถัดไป
3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและการดาเนินงาน
ของสานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
ยังคงใช้ชื่อเดิม คือ “สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน” และในข้อบังคับฯ จะปรับแก้ไข โดยเพิ่มการดาเนินงาน
และโครงสร้าง ให้มีศูนย์ภาษาเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งช่อชงโคคลินิกการแพทย์
แผนไทย และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกาหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลินิก การแพทย์แผนไทย
สืบเนื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งช่อชงโคคลินิก
การแพทย์ แ ผนไทย และ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พร ะยา เรื่ อ ง การก าหนดอั ต รา
ค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลินิก การแพทย์แผนไทย ได้ดาเนินการ
ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก 3 สานัก
ด้วยอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อานวยการสานัก วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุ ป ราณี ศิ ริ ส วั ส ดิ์ ชั ย ผู้ อ านวยการส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์แ ละสารสนเทศ จะครบวาระการด ารงต าแหน่ ง 4 ปี
ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 เพื่อให้การดาเนินงานของทั้ง 3 สานัก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ.2547
มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้อานวยการสานักทั้ง 3 สานัก ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตาม
ขั้ น ตอนที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ และวิ ธี ก ารสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ.2547 โดยจัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก 3 สานัก
เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก วิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซีย น และแต่งตั้งบุ คคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้ อานวยการส านัก วิเทศสั มพันธ์แ ละ
เครือข่ายอาเซียน
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
5) อาจารย์ทวีศักดิ์
6) นางสาวอรุณี
7) อาจารย์ไซนิล
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
9) นางสาววิลาวรรณ
10) นางสาวนันทยา

ฟุ้งขจร
ประธานกรรมการ
ทีฆทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
บางเขียว
กรรมการ
อินทรสมพันธ์ กรรมการ
จงประดับเกียรติ กรรมการ
คู่วิมล
กรรมการ
สมบูรณ์
กรรมการ
พุทธลา
กรรมการและเลขานุการ
ดวงลิวงษ์
เจ้าหน้าที่
เกตุคง
เจ้าหน้าที่

2. เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแต่งตั้งบุ คคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้ อานวยการสานัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1) รองศาสตราจารย์ปรียานุช
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา
4) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
5) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
7) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
9) นางสาวกฤตยา
10) นางสาวปรานชพร

กิจรุ่งโรจน์เจริญ
วงษ์วิทิต
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
ทองคาสุก
บัวทอง
มิ่งมิตร
วิไลลักษณ์
สุวรรณไตรย์
แสงวณิช

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

3. เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
สารสนเทศ และแต่งตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก ประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต
วณิชยานันต์ ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ
มาอุ่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
มากสุข
กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการ
5) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
บุญแจะ
กรรมการ
6) อาจารย์ธีรถวัลย์
ปานกลาง
กรรมการ
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี
ผสานสินธุวงศ์ กรรมการ
8) อาจารย์มรกต
ภู่ทอง
กรรมการและเลขานุการ
9) นางสาวภรณ์ทิพย์
สกุลชูชาติ
เจ้าหน้าที่
10) นายอินกาญจน์
เศรษฐศิวนนท์ เจ้าหน้าที่
4.2 การขออนุมัติงบประมาณคงคลัง
กองนโยบายและแผน ได้ จัดทาแบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดยมีการจาแนกตามผลผลิตแหล่งงบประมาณ บกศ. คงคลัง ในหมวดงบลงทุน สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวม 41,532,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติงบประมาณคงคลัง ในหมวดงบลงทุน สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลับราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งสิ้น 41,532,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในลาดับต่อไป
4.3 การจัดตั้งกองทุนบุคลากร (งบประมาณรายได้)
ตามที่ อ ธิ ก ารบดี ได้ ใ ห้ น โยบายในการจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ บุ ค ลากรทุ ก ประเภทอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
เพื่อให้แนวนโยบายนาไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดแนวทางในการจัดตั้งกองทุนบุคลากรงบประมาณ
รายได้ เพื่อนาเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย มาบริห ารในรูปของกองทุน ใช้ด อกผลในการจัดสวัสดิการให้ บุคลากร
งบประมาณรายได้ กรณี ดอกผลกองทุนไม่เพียงพอ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุน
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การพิจารณา
1) การพิจารณาวงเงิน จานวน 100 ล้านบาท จากเงินคงคลัง ของมหาวิทยาลัยมาบริหารในรูปของ
กองทุ น ใช้ ด อกผลในการจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ บุ ค ลากรงบประมาณรายได้ กรณี ดอกผลกองทุ น ไม่ เ พี ย งพอให้
มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุน
2) การจัดตั้งกองทุนบุคลากร (งบประมาณรายได้)
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) เห็นควรให้หักเงินรายได้ จานวน 0.2 เปอร์เซ็น ต์ เพื่อสมทบเข้ากองทุนเช่นเดียวกับกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
2) การจั ดตั้งกองทุน เพื่อเป็ น สวัสดิการของบุคลากร (งบประมาณรายได้) ควรครอบคลุ มไปถึง
บุคลากรทุกประเภท เช่น พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) พนักงานราชการ และลูกจ้าง (งบประมาณ
รายได้) เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนดังกล่าวก่อน ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
3) ควรมีการสอบถามความสมัครใจของบุคลากร (งบประมาณรายได้) ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กองทุนดังกล่าว หากมีการหักเงินรายได้ จานวน 0.2 เปอร์เซ็นต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ นดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในลาดับต่อไปมหาวิทยาลัยจะดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อ จั ดทาร่ างข้อบังคับกองทุนฯ และดาเนินการตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเงิน
งบประมาณคงคลังมหาวิทยาลัย จานวน 100 ล้านบาท จากสภามหาวิทยาลัย มาบริหารจัดการในรูปแบบเงินทุน
โดยใช้ดอกผลในการจัดสวัสดิการให้บุคลากรงบประมาณรายได้ กรณี ดอกผลกองทุนไม่เพียงพอ ให้มหาวิทยาลัย
จัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุน และหากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าควรหักเงินรายได้
จานวน 0.2 เปอร์เซ็นต์ จากผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเพื่อสมทบเข้ากองทุนด้วยนั้น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีทมี่ หาวิทยาลัย
สามารถดาเนินการจัดสรรสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้
มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดตั้งกองทุนบุคลากร (งบประมาณรายได้) และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
วงเงิน จานวน 100 ล้านบาท จากเงินคงคลังมหาวิทยาลัยมาบริหารในรูปของกองทุน ใช้ดอกผลในการจัดสวัสดิการให้
บุคลากรงบประมาณรายได้ กรณี ดอกผลกองทุนไม่เพียงพอ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุน
4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กาหนดนโยบายการใช้เงินบารุงการศึกษา
มหาวิทยาลัย ได้จัดทาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกาหนด
นโยบายการใช้เงินบารุงการศึกษา เพื่อนาให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กาหนดนโยบายการใช้เงินบารุงการศึกษา

4.5 แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาแผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อจะดาเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มติที่ปะชุม
พ.ศ.2561

เห็นชอบ แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจาปีงบประมาณ

๘

4.6 ขอจัดตั้งภาควิชาการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทาเอกสารการขอจัดตั้งภาควิชา
การแพทย์แผนไทย เพื่อให้สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอจัดตั้งภาควิชาการแพทย์แผนไทย และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย
ในลาดับต่อไป
4.7 ข้อมูลการเปรียบเทียบการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ
กองคลัง ได้จัดทาข้อมูลเปรียบเทียบการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึก ษา ซึ่งปัจจุบันได้ทาการชาระ
ผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อเปรียบเทียบการใช้บริการประกอบ ดังนี้
บริการ

ธนาคาร

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

Big C

จานวนสาขาที่ให้บริการ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ

7-ELEVEN
จานวน 9,900 สาขา

จานวน 685 สาขา

อัตราค่าธรรมเนียม

10 บาท

10

การโอนเงินให้ทางมหาวิทยาลัย

ได้รับทันที่เข้ากระแส
รายวัน

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
ในวันทาการถัดไป

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

ไม่มี

ได้สิทธิแลกซื้อ 1 สิทธิ

10 บาท
(ให้โปรโมชั่นพิเศษค่าธรรมเนียม
5 บาท ถึง เดือน มิ.ย.61)
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
ในวันทาการถัดไป
ได้รับส่วนลด 30 บาท
ต่อ 1 ใบเสร็จ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามที่ ห้างสรรพสินค้า Big C ได้เสนอเป็นตัวแทนการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับ
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4.8 การปรับปรุงสุขาภิบาลโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560) และมีมติให้จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงสุขาภิบาลของโรงอาหาร
และควบคุมคุณภาพ ความสะอาด และราคาของอาหาร
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยควรดาเนินการปรับปรุงเบาะรองนั่งเก้าอี้ที่ชารุดใหม่ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดขี องมหาวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้ร้านค้าได้ประชาสัมพันธ์ร้านค้ามากขึ้น เพื่อเป็นการเชิญชวนให้นิสิต
นักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยใช้บริการโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
3) มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อกาจัดแหล่งพาหะนาโรคทั้งมหาวิทยาลัย
4) ร้านค้าควรดาเนินการปรับปรุงรสชาติอาหาร ควบคุมคุณภาพ ความสะอาด และราคาของอาหาร
ให้ได้มาตรฐาน
5) ควรดาเนินการปรับปรุงที่จัดเก็บภาชนะให้มิดชิดและถูกสุขลักษณะ
6) ควรมีกิจกรรมหรือการแสดง เพื่อดึงดูดหรือเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์
มาใช้บริการร้านค้าบนโรงอาหารมากยิ่งขึ้น

๙

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1) มอบหมาย กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม หามาตรการกาจัดแหล่งพาหะนาโรค ทั้งหนูและ
แมลงสาบ ภายในมหาวิทยาลัย
2) มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ดาเนินการเรื่องสุขอนามัยโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ให้ดูสะอาด ถูกสุขอนามัย และไม่เป็น
แหล่งพาหะนาโรค
3) มอบหมาย ฝ่ายโครงการร้านค้าและบริการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อเสนอแนะ
ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ร้านค้า ได้ทราบ และหามาตรการในการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในลาดับต่อไป
4.9 (ร่ า ง) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2559
งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2559
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕60
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ได้ จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ใ หม่ เ พื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เน้นการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.3 ข้อมูลทางวิชาการ ประจาเดือน สิงหาคม 2560
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งข้อมูลทางวิชาการ ประจาเดือนสิงหาคม ได้แก่
1) รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
2) รายงานสถิติผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2559
3) ตารางสรุปข้อมูลของผู้เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2560 ระดับปริญญาตรี
4) ตารางจ าแนกการส าเร็ จ การศึ ก ษาของผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2552 - 2555
ระดับปริญญาตรี

๑๐

5) รายงานขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา สาหรับผู้ที่มีผลการเรียน
สูงสุดของสาขาวิชา ประจาปีการศึกษา 2559
6) ปฏิทินดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2560
7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.4 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และกาหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย ได้จัดทาเล่ มแนวทาง
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อมอบให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานและการรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
ในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้จัดส่งตารางกาหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน มา
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.5 การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กาหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี 2560
เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ และบุ คลากรที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการ กาหนดจัดงานในวันอังคารที่
26 กันยายน พ.ศ.2560 ในการนี้ มหาวิทยาลัย ได้จัดทาคาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกษียณอายุ
ราชการ ประจาปี พ.ศ.2560 และ (ร่าง) กาหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 แจ้งรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้แจ้งรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) ที่เกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน
10 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 สรุปจานวนผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้ส่งสรุปจานวนผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลั ย (เงิน งบประมาณแผ่ น ดิน ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้ ง
ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้น จานวน 4 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

๕.8 ผลการพิจารณาของยูเนสโก
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้ส่งผลการเสนอชื่อบุคคลสาคัญ หรือผู้มีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์
สาคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเพื่อประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสาคัญของโลก ปีพ.ศ. 2561 - 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 หนังสือขอบคุณ จากสโมสรลูกเสือวชิรเอกมณี
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี
2560 ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในการนี้
สโมสรลูกเสือวชิรเอกมณี ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ให้การสนับสนุนนักศึกษา
ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล และชมรมอาสายุวกาชาด เข้าร่วมปฏิบัติงานในการดูแลลูกเสือ เนตรนารี ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 หนังสือขอบคุณจากสานักงานเขตธนบุรี
สานักงานเขตธนบุรี ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ให้ความร่วมมือ
ในการจั ด งานเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเนื่ อ งในวั น เทศกาลวั น อาสาฬหบู ช าและวั น เข้ า พรรษา ประจ าปี 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 การร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้าท่วม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
จานวนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาท)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 สรุปผลการดาเนินงาน และการประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ทดสอบภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้ส่งสรุปผลการจัดโครงการการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและทดสอบภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร ในหลักสูตรทักษะการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศสาหรับ
ผู้ บ ริ ห ารมหาวิท ยาลั ย (International Business Communication Skills for University Leaders) ในระหว่ าง
วันที่ 26 – 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 รายงานแผนการดาเนินงานการใช้งบลงทุน
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ได้รายงานแผนการดาเนินงานการใช้งบลงทุน ณ วันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ.2560 ตามที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามและควบคุมด้านการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ในปี 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

๕.14 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้ส่งสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ
โรงแรมวังคา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 รายงานการเข้าร่วมประชุม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อารี ว รรณ เอี่ ย มสะอาด ได้ ส่ ง รายงานการเข้ า ร่ ว มประชุ ม นายกสภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ เรื่อง แนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 รายงานการเดิ น ทางไปราชการต่า งประเทศ เพื่อน าเสนอทบความวิ จั ย ในงาน The IAFOR
International Conference on the City – Barcelona,Spain (CITY2017)
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ได้รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อนาเสนอ
บทความวิจัย ในงาน The IAFOR International Conference on the City – Barcelona,Spain (CITY2017)
ณ ราชอาณาจักรสเปน ในวันที่ 12 – 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 รายงานผลการไปอบรม
นางสาวชญาดา ลาภมงคลนาวิน ได้ส่งรายงานผลการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิ บัติ
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ในวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เอส. ดี.
อเวนิว จังหวัดกรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.18 สรุปตารางการนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่งตารางสรุปการนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ
ประจาเดือนกรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 รายงานผลการจัดโครงการและการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส านั กศิล ปะและวัฒ นธรรม ได้ส่ งรายงานผลการจัดโครงการและการดาเนินงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 จานวน 4 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1) รายงานผลการเข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติฯ และบ้านเอกะนาค
2) รายงานผลการจัดโครงการสืบสานงานพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
3) รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ฯ

๑๓

4) รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ นครเซียงไฮ้ สารธารณรัฐประชาชนจีน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงาน
ผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สาขาวิ ช าภาษาไทย ได้ ส่ ง รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในโครงการ
“แข่งขัน ทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้ งที่ 3” เมื่อวันพฤหั ส บดีที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินทร์ มณีดา อาจารย์ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รายงานการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ เพื่อนาเสนอบทความวิจัย ในงาน The IAFOR International Conference on the City –
Barcelona, Spain (CITY2017) ณ ราชอาณาจักรสเปน ในวันที่ 12 – 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560
3) สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี
ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
4) สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่ องในโอกาส
กรมพระธรรมนูญครบรอบ 111 ปี ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
พ.ศ.2560
5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งสรุปโครงการ และการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 ประจาเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ
6) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รายงานสรุปผลการเข้าอบรมหลั กสูตรการบริหารงานบุคคล
และแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 164 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.21 สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ สาหรับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป”
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ส่งสรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Moodle
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ สาหรับอาจารย์ผู้สอน” ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และสาหรับอาจารย์
ผู้ ส อนรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป” ในวั น ที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ 1092
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (อาคาร 10 ชั้น 9)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.22 รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต คณะครุศาสตร์ กิจกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ รายวิชากลุ่มวิชาชีพ
ครู ประจาปีการศึกษา 2559
คณะครุศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์
กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ รายวิชา

๑๔

กลุ่มวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 17 พฤษภาคม
2458
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.23 รายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ปีที่ 2
คณะครุศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ปีที่ 2 ประกอบด้วย
กิ จ กรรมที่ 3 : ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ านเพื่ อ การสอนคิ ด ในศตวรรษที่ 21 (ส าหรั บ ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560
กิจ กรรมที่ 4 : สร้ างทักษะการรู้คิดด้ว ย STEM ศึกษา (ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา)
ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560
กิ จ กรรมที่ 5 : สนุ ก คิ ด เรี ย นรู้ วิ ท ย์ ด้ ว ย STEM ศึ ก ษา (ส าหรั บ นั ก เรี ย น) ในวั น ที่ 25 – 27
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตพิทยาคาร) อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.24 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบั น วิจั ยและพัฒนา ได้จั ดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ ว และได้รายงานผลการจัด
กิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสินธิ์ รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งสรุปการเข้าร่วม
ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน Future Earth ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
2) รายงานการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim2017 เรื่อง “Enhancing
learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0” และการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 เรื่อง “การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จาลอง” ในวันที่ 29 – 30
มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
3) รายงานผลการจัดโครงการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย Morals Ethics and
Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2017 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา” ในวันพุธที่ 26
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม
4) ศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์
วางระเบิดในกรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

5.25 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผล
การจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ส่งรายงานผลการประกวดในการเข้าร่วมโครงการสร้าง
จิ ต ส านึ ก ด้ า นอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มท้ อ งถิ่ น ประจ าปี 2560 ณ ห้ อ งเอ็ ม ซี ซี ฮอลล์
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
2) รายงานผลการดาเนินงานโครงการ “เรียนรู้งานสืบสานพระราชดาริ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
ตามแบบวั ฒ นธรรมไทยสู่ ส ากล” ระหว่ า งวั น ที่ 23 – 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ พื้ น ที่ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
3) สรุ ป กิจ กรรมโครงการอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อ น เทคนิค
วิชาการเกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขเพื่อมหาวิทยาลัยปลอดภัยจากยาเสพติด ” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
4) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิ ต ได้ส่งสรุปการดาเนินการประชุมผู้ปกครองนิ สิ ต
ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 24 (อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และเกษตร) ห้อง 24601
5) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ส่งสรุปรายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนและบุคลากรในสถาบันการศึกษา (กิจกรรม
นาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมนักวิจัยสู่
การขอทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
6) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ส่งสรุปรายงานผล ข้อมูลการลงพื้นที่ตาบลกาหลง
อาเภอเมือง จั งหวัดสมุทรสาคร และตาบลวังยาง อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ในวันที่ 17 และ 24
กรกฎาคม พ.ศ.2560
7) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งสรุปกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560
8) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งรายงานผลการดาเนินงานโครงการการบริการวิชาการ
การประยุ กต์ใช้ ความหลากหลายของเทคโนโลยีสู่ ชุ มชน อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี ในวันที่ 28 - 29
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอาเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
9) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ส่งรายงานการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 60 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
10) สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ส่งสรุปรายงานผลการจัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานนิสิตใหม่ระดับสาขา
ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
11) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ส่ ง รายงานผลการเผยแพร่ ง านวิ จั ย
เรื่ อง “การสร้ างเครื อข่ายโรงพยาบาลเพื่อการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรมประยุกต์สาหรับเว็บ
เพื่อช่วยบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ส่งรายงานผลงานวิจัยระบบสารสนเทศ
ส าหรั บ บริ ห ารจั ด การเครื่ อ งมื อ แพทย์ ใ นโรงพยาบาล (WepMEt) ที่ เ ข้ า ร่ ว มการประกวดนวั ต กรรมซอฟต์ แ วร์
ด้านสุขภาพ หัวข้อ ICT Innovations for e - Health & m - Health ประจาปี 2560

๑๖

13) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ส่งรายงานผลการดาเนิน
โครงการเตรี ย มความพร้ อมงานประกัน คุ ณภาพการศึ กษาระดับหลั กสู ตร ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวั น ที่
23 - 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ นาน่า เฮ้าส์ ชะอา จังหวัดเพชรบุรี
14) สาขาวิช าวิศวกรรมเครื่ อ งมื อ และแม่ พิ ม พ์ ได้ส่ งสรุปการประชุม ผู้ ป กครองนิสิ ตชั้น ปี ที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
15) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานผลการไปราชการ ณ โรงเรียนสตรี
วัดอัปสรสวรรค์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.26 รายงานการประชุม ของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ส่ ง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะวิ ท ยาการจั ดการ
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.27 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของกองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) รายงานผลการดาเนิ น โครงการและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การเขียนขั้นตอนการปฏิบั ติงานและจัดทาแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของกองบริหารงานบุคคล” ในวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ Happy Pool Villas จังหวัดเพชรบุรี
2) รายงานผลการดาเนิ น งานสรุปผลประเมินความพึ งพอใจของโครงการ “ถักน้าใจ ทอไมตรี
สานสามัคคี” เพื่อสร้างจิตบริการและการทางานเป็นทีม ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมหาดทราย
ทองรีสอร์ท และศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
3) รายงานผลการดาเนิ น งานและสรุปผลประเมิน ความพึง พอใจของโครงการพัฒ นาศัก ยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 7 – 8
สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ คุมพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
4) รายงานผลการเข้ า ร่ ว มโครงการเสวนาทางวิ ช าการเรื่ อ ง “สองทศวรรษ พระราชบั ญ ญั ติ
ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ : ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ อนาคต” ณ ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.28 รายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ส่งรายงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้
และพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน” ประจาปี 2560 ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ บริษัท ไทย ฟิวเตอร์
เอ็นเนอร์ยี จากัด และ Xanadu Beach Resort จังหวัดชลบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗

5.29 ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้ส่งประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และมหาวิทยาลัย ที่ฝ่าฝืนระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
1 ฉบับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ 6/2560 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 28
กันยายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (The 1st National and International Conference 2017 on Education
for Sustainable Locality Development)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
จั ด การประชุ ม วิ ช าการเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ครั้ ง ที่ 1 พ.ศ.2560 ในหั ว ข้ อ “การศึ ก ษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" The 1st National and International Conference 2017 on “Education for
Sustainable Locality Development” ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยได้รับเกียรติจ าก ดร.สุภัทร จาปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวรายงานและวัตถุ ประสงค์การจัดงาน Keynote Speaker
โดย Professor Joe Luca, Professor Dr.Kriengsak Chareonwongsak และ Robynne Walsh
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การประกวดสุ น ทรพจน์ อุ ด มศึ ก ษาเฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมือกับ สมาคมนิ สิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาทักษะ
การพูด การถวายงานผ่านภาษา โดยเฉพาะการกล่าวสุนทรพจน์ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช ที่ทรงเป็นแบบอย่างของพสกนิกรชาวไทยในทุกด้าน ซึ่งการจัดโครงการประกวด
สุนทรพจน์ฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 (การประกวดภายใน) และระยะที่ 2
ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 (การประกวดระดับภูมิภาค ศูนย์การประกวดกรุงเทพมหานคร) ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

6.4 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ขั้ น ตอนการประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ วางแผน
การตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร
ระดับ หน่ ว ยงานและระดั บ กิจ กรรม (2) ส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มี ต่ อการปฏิ บัติ งานของ
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน (3) สอบถามข้อมูล ของบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัส ดุ และงบประมาณ
(4) ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระเวลาการจัดส่งภายในวันศุกร์ที่ 15
กันยายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง “ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9”
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา จั ด กิ จ กรรมปลู ก ดอกดาวเรื อ งร าลึ ก ในพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ณ ลานอนุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560เวลา 09.00 น. จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมตาม วันเวลา ดังกล่าว โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ร่วมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อม
ถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 "พิธีไหว้ครู" ประจาปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะจัด "พิธีไหว้ครู" ประจา
ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์ม า อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
เพื่อเป็นการแสดงตนของนักศึกษาใหม่ว่าขอเป็นศิษย์ และแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู โดยรอบเช้าเป็นพิธี
ไหว้ครูของ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ และรอบเย็น เริ่มเวลา 17.50 น. เป็นพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.7 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
งาน "มหกรรมงานวิจั ย แห่ งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" จัดขึ้นในระหว่า ง
วันที่ 23 - 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นาผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมนาเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 และในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 พิธีปิด “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017” อาจารย์สุธี จันทร์ศรี ตัวแทนนักวิจัย จากวิทยาลัย
การดนตรี ขึ้นบรรยาย สาธิต พร้อมการแสดงแคนวงประยุกต์ “ไทดา : พลวัตวัฒนธรรมกับการธารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
ผ่านดนตรี”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙

6.8 หารือกรณีอาจารย์ขอไปปฏิบัติการสอนภายนอกมหาวิทยาลัย
อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ หารือในที่ประชุมว่า ขณะนี้โรงเรียนสาธิต ฯ มีอาจารย์ 3 ท่าน
ขออนุญาตไปปฏิบัติการสอนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนสาธิตได้อนุญาตให้ไปปฏิบัติการสอนได้ 1 ภาคเรียน
และถู ก ท้ ว งติ ง เนื่ อ งจากด าเนิ น การไม่ ถู ก ต้ อ ง จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าประกาศฯ เพื่ อ ชี้ แ จง
แนวการปฏิบัติในการขออนุญาตไปปฏิ บัติการสอนภายนอกมหาวิทยาลัย ว่าหากอาจารย์ไปปฏิบัติการสอนภายนอก
มหาวิทยาลัยสามารถสอนได้กี่คาบ และจะต้องหักรายได้เข้ามหาวิทยาลัยกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีอาจารย์ไป
ปฏิบัติการสอนภายนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีในการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก
แต่หากคณาจารย์ไปปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขต อาจส่งผลกระทบให้แก่มหาวิทยาลัยได้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเล็งเห็นว่าควรมีหน่วยงานในการบริหารจัดการหรือดูแลในส่วนนี้ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดาเนินการ
จัดตั้งกองบริหารรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจัดทา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติให้แก่คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ คณาจารย์ ที่ไปปฏิบัติการสอน
เป็นวิทยากร หรือเป็นคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ส ถาบันอื่นๆ ต้องแจ้งมหาวิทยาลัย ทราบ
เพราะถือเป็นการไปหารายได้ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในเวลาราชการ) ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องหักรายได้เข้า
มหาวิทยาลัย 20%
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที เสนอแนะเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณา 2 ประเด็น
ดังนี้ 1) กรณี คณาจารย์ไปปฏิบัติการสอนนอกเวลาราชการ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการหักรายได้เข้ามหาวิทยาลัย
20% หรื อไม่ และ 2) คณาจารย์ ส ามารถน ามาเขียนในรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย์ได้ห รื อ ไม่
เนื่องจากไม่ใช่เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนแต่เป็นเรื่องของรายได้เข้ามาเกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.9 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดบางไส้ไก่ ประจาปี 2560
โรงเรี ย นสาธิต มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จเจ้า พระยา เชิ ญ ชวนร่ ว มเป็ นเจ้า ภาพทอดกฐิ น
ประจ าปี 2560 แด่พระสงฆ์จ าพรรษาถ้ว นไตรมาส ณ วัดบางไส้ ไก่ แขวงหิ รัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจร่ว มเป็น
เจ้ า ภาพทอดกฐิ น สามารถแจ้ ง ชื่ อ – นามสกุ ล ได้ ที่ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้า พระยา
เพื่อจะได้จัดพิมพ์ใบฎีกา และออกใบอนุโมทนาบัตรให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.10 โครงการประกวดหนังสั้น "ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน"
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา และสมาคมภาพยนตร์ไทย จัดโครงการประกวด
หนั งสั้ น "ศาสตร์ พระราชา ศาสตร์ แห่ งแผ่ นดิน" จัดขึ้นเพื่อเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อพระองค์ โดยการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ให้แก่ราษฎรและ
ผืนแผ่นดินไทยในรูปแบบของหนังสั้นส่งเข้าร่วมการประกวด และออกอากาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี
ผ่านทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 117 ทีม ซึง่ นิสิตนักศึกษาจากสาขาวิชาภาพยนตร์และ
มัลติมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ในครั้งนี้ด้วย

๒๐

มติที่ปะชุม
รับทราบ และมอบหมายสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศจัดทาป้ายแสดงความยินดีแก่นิสิ ต
นักศึกษา และคณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
เลิกประชุม เวลา 1๒.๓0 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

