คณะกรรมกำรอำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้แล้ว

๑ ในกำรประชุม ครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวำคม พ.ศ.๒๕60 เวลำ 09.0๐ น.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/๒๕60
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ
5. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ
1๐. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ
๑๒. อำจำรย์มรกต
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ
๑๕. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ
1๗. นำงสำวอรุณี
1๘. อำจำรย์ ดร.ปวิช
๑๙. อำจำรย์ ดร.สุทพิ ย์พร
๒๐. อำจำรย์ทวีศักดิ์
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงั สรรค์
2๓. อำจำรย์ธีรถวัลย์
2๔. อำจำรย์พรรณำ
2๕. นำงสำววรรณดี
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย
2๗. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน
2๘. อำจำรย์ ดร.ศศิกญ
ั ชณำ
๒๙. อำจำรย์วิเชียร
3๐. อำจำรย์วรัญญำ
3๑. อำจำรย์ ดร.ทัชชญำ

เกณฑ์มำ
วัฒนำนิมิตกูล
มหำบรรพต
บำงเขียว
กิจรุง่ โรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยำนันต์
มีแก้วกุญชร
วิไลลักษณ์
ทองสิน
พุทธลำ
ภู่ทอง
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
มำกสุข
เอี่ยมสะอำด
คู่วิมล
ผลงำม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋ำคำ
บัวทอง
ปำนกลำง
พูนพิน
อัศวศิลปกุล
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชำตรี
เย็นเอง
ทุวิลำ
กิติวงศ์วัฒนชัย
วรรณบวรเดช
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อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
คณบดีคณะครุศำสตร์
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
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๒

๓๒.
3๓.
3๔.
3๕.
3๖.
3๗.
3๘.
๓๙.
4๐.
4๑.
4๒.
4๓.
4๔.
4๕.
4๖.
4๗.
4๘.
๔๙.
5๐.
5๑.
5๒.
5๓.
5๔.
5๕.
5๖.
5๗.
5๘.
๕๙.
6๐.
6๑.
6๒.
6๓.
6๔.
6๕.
6๖.
6๗.
6๘.
๖๙.

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์
อำจำรย์กันยำวรรนธ์
อำจำรย์วนิดำ
อำจำรย์ ดร.อรพิมพ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะรัตน์
อำจำรย์วรศิริ
อำจำรย์ชัชศรัณย์
อำจำรย์ ดร.คณกร
อำจำรย์ ดร.สุภำพร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร์
อำจำรย์จีระพันธ์
อำจำรย์สมภำศ
อำจำรย์ ดร.สุเนตร
อำจำรย์สุรินทร์
อำจำรย์จันทรัศมิ์
อำจำรย์สมศักดิ์
อำจำรย์นิศำกร
อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ
อำจำรย์วิชุณี
อำจำรย์ขวัญนภำ
อำจำรย์ธีรำพร
อำจำรย์เพียรพิลำส
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์
อำจำรย์อมั พร
อำจำรย์สิริชัย
อำจำรย์วรรณรุจ
อำจำรย์หทัยรัก
อำจำรย์จักฤษณ์
อำจำรย์สรสินธุ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นนท์ณธี
อำจำรย์อำรียำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ
อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์
อำจำรย์ธนกร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ
อำจำรย์ขวัญชัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย

อภิรัตน์วรเดช
กำเนิดสินธุ์
ชื่นชัน
มงคลเคหำ
จิตรภิรมย์
ผลเจริญ
จิตคงคำ
สว่ำงเจริญ
ศรีหำมี
แรงเพ็ชร
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ทวีถำวรสวัสดิ์
ผลงำม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
เถำสมบัติ
อินจวงจิรกิตต์
สำรสุวรรณ
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
พิริยำโภคำนนท์
จงใจรักษ์
เลิศณรงค์
เอี่ยมสอำด
มณีอินทร์
ตุงคะเสน
พนำลี
ฉำยสินสอน
โสภณำภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
จุ้ยจำลอง
นำฏยนำวิน
แก้ววิเชียร
สรรย์วรำภิภู
นิลผำย
ช้ำงเกิด
สิงห์คลีวรรณ
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รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์ฯ
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7๐.
7๑.
7๒.
7๓.
7๔.
7๕.
7๖.

อำจำรย์มนัสวี
อำจำรย์ ดร.ณัฐพงษ์
นำงบุษบงค์
นำยพิสิฐ
นำงบุญเพ็ญ
นำยสุวิทย์
นำยอภิชำติ

พัวตระกูล
แต้มแก้ว
วงษ์พันทำ
วงศ์วัฒนำกูล
หงษ์ทอง
มุดทะเล
สิงห์ชัย

รองผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์ฯ
(แทน) รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอูท่ องทวำรวดี
ผู้อำนวยกำรกองกลำง
(แทน) ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและแผน

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต
๓. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ
6. อำจำรย์อภิญญำ
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศศิธร
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำ
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ระวีพันธ์
1๐. อำจำรย์ภัทริ ำ
๑๑. อำจำรย์สุเมธ
๑๒. อำจำรย์อดิเรก
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ
15. อำจำรย์ปณิตำ

ทองคำสุก
โกวิทวที
บุญแจะ
สุทัศน์ ณ อยุธยำ
ผ่องพิทยำ
หนูมี
สกุลกิม
อมร
สะอำดเอี่ยม
มำศมำลัย
ใจเย็น
วัชรพัฒนกุล
คงอินทร์
ยืนยงชัยวัฒน์
แจ้ดนำลำว

ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.จำนงค์
2. นำงสำวกฤตยำ

ตรีนุมิตร
สุวรรณไตรย์

หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน
ปฏิบัติหน้ำทีห่ ัวหน้ำสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

เจ้าหน้าที่การประชุม
๑. นำงวลินเนศวร์
2. นำงสำววิลำวรรณ
3. นำงสำววรรณฤดี
4. นำงสำวภรทิพย์

ธีรกำรุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
แสงมำศ
พลอำชีพ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.0๐ น.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์ ม ำ ประธำนที่ ป ระชุม ได้ก ล่ำวเปิดประชุม และดำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนารองผู้อานวยการสานักของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องจำกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในกำรประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่ อวันพฤหัส บดีที่ 19 ตุล ำคม พ.ศ.2560 มีม ติอนุมั ติ
แต่งตั้งผู้อำนวยกำรสำนักต่ำงๆ ดังนี้
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำคำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
2) อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
3) อำจำรย์พรรณำ พูนพิน
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์ฯ
เพื่ อ ให้ก ำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและดำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง มหำวิท ยำลัย
จึงแต่งตั้งรองผู้อำนวยกำรสำนัก ทั้ง 3 สำนัก ดังรำยนำมต่อไปนี้
1) รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) อำจำรย์วรรณรุจ มณีอินทร์
2) อำจำรย์หทัยรัก ตุงคะเสน
3) อำจำรย์จักฤษณ์ พนำลี
2) รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
1) อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์
2) อำจำรย์ธีรำพร ปฏิเวธวิทูร
3) อำจำรย์เพียรพิลำส พิริยำโภคำนนท์
3) รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
2) อำจำรย์มนัสวี พัวตระกูล
มติที่ประชุม รับทรำบ
1.2 (ร่าง) กาหนดการประชุ ม สัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี ๒๕๖๑
ส ำนั ก งำนสภำมหำวิ ท ยำลั ย ได้ ก ำหนดจั ด “ประชุ ม สั ม มนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat)
ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจำปี ๒๕๖๑” ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ระยองรีส อร์ท จั ง หวัด ระยอง จึ ง ขอเรีย นเชิ ญ คณะกรรมกำรบริห ำรมหำวิ ท ยำลั ย (กบมส.) เข้ ำร่ วมกำร
ประชุมสัมมนำในวันและเวลำดังกล่ำว
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขำนุกำรฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่
6/2560 เมื่อวันอังคำรที่ 31 ตุลำคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2560 โดยไม่มีกำรแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระดาเนิน
เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน จานวน 6 อาคาร และเยี่ยมชมอาคารแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
สำนัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม ได้ท ำหนังสือกรำบทู ลเชิญ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เ จ้ำโสมสวลี
พระวรรำชำทิ นั ด ดำมำตุ เสด็ จ พระด ำเนิ น เป็ น องค์ ป ระธำนในพิ ธี เ ปิ ด อำคำรเรี ย น จ ำนวน 6 อำคำร และ
เยี่ยมชมอำคำรแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษำ และทอดพระเนตรกำรแสดงดนตรี เพลงพระรำชนิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 19
มกรำคม พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มหำวิทยำลัยได้จัดทำ (ร่ำง) กำหนดกำร และ
(ร่ำง) คำสั่ ง แต่ง ตั้ ง คณะกรรมกำรเตรียมกำรรับ เสด็จ ฯ เพื่ อ นำเข้ ำพิจ ำรณำในที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริห ำร
มหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) กำหนดกำร และ (ร่ำง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมกำรรับเสด็จพระองค์เจ้ำ
โสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ
4.2 คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ (ร่าง) รายละเอียดการจัดกิจกรรมสัปดาห์
แห่งการเชิดชู เกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลั ย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริย วงศ์ (ช่ วง บุนนาค)
ประจาปี 2561
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกั บสมำคมศิษย์เก่ ำฯ กำหนดจัดกิจ กรรมสัป ดำห์
แห่งกำรเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจำปี
2561 เพื่อแสดงกตเวทิตำคุณแด่สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) มหำวิทยำลัย ได้จัดทำ คำสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจำปี 2561 และ (ร่ำง) รำยละเอียดกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติและ
กำรจัดงำนคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจำปี 2561 เพื่อนำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1) เปลี่ยนชื่อกิจกรรมจำก “เดินเพื่อสุขภำพ” เป็น “เดินเพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำ
บรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)”
2) มอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ
พุทธลำ จัดรูปแบบริ้วขบวนเพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ให้ชุมชนโดยรอบ
มหำวิทยำลัยรู้จักท่ำนมำกยิ่งขึ้น
3) มอบหมำยหน่วยงำนหรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติและ
กำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) เสนองบประมำณ ภำยในวันศุกร์ที่
17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว
4) มอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว และ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง ตรวจสอบสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ อีกครั้ง
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร
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4.3 การตรวจเยี่ ย มของพลเอกดาว์ พ งษ์ รัต นสุว รรณ องคมนตรี ในด้า นการพั ฒ นาชุ ม ชนท้อ งถิ่ น
การผลิตและการพัฒนาครู
1) พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับสนองพระบรมรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ที่เกี่ยวกับบทบำทของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกับกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น กำรผลิต
และกำรพัฒนำครู โดยได้เดินทำงไปตรวจเยี่ยมกำรดำเนินงำนในบทบำทดังกล่ำวของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ
2) สำหรับมหำวิทยำลัยรำชภัฏในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลนั้น กำรตรวจเยี่ยมจะมีลักษณะ
กำรเดินทำงไปยังมหำวิทยำลัยแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นศูนย์กลำง และเชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ อยู่ใกล้เคียงมำร่วมรับ
กำรตรวจเยี่ยมและเสนอข้อมูลกำรดำเนินงำน
อนึ่ ง กำรตรวจเยี่ ย มในลั ก ษณะดั ง กล่ ำว ได้ จั ด แล้ ว 1 ครั้ ง ที่ ม หำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ พระนคร
โดยมหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏบ้ ำนสมเด็ จ เจ้ ำพระยำได้ ม อบหมำยให้ ผู้ ช่ วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิ ต วณิ ชยำนั นต์ และ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ร่วมสังเกตกำรณ์กำรตรวจเยี่ยมดังกล่ำว
3) กรณีกำรตรวจเยี่ยมในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ในครั้งที่ 2 กำหนดไว้ประมำณวันที่ 16
หรือ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 โดยให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นศูนย์กลำง และมหำวิทยำลัย
รำชภัฏธนบุรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม มำร่วมรับกำรตรวจเยี่ยม
ฝ่ำยบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้หำรือ และก ำหนดกรอบกำรเตรียมกำรรับ
กำรตรวจเยี่ยม ดังนี้
1) งำนเอกสำร และกิจกรรมวิชำกำร ประกอบด้วย
(1.1) เอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำน
(1.2) นิทรรศกำร
(1.3) เอกสำร PowerPoint กำรนำเสนอ
2) งำนบริหำรจัดกำรในภำพรวม โดยจัดทำเป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
3) กำรเรียนเชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏต่ำงๆ ที่จะมำร่วมรับกำรตรวจเยี่ยมประชุมหำรือเตรียมกำรจัด
กิจกรรม ในวันที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อำคำร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์ เวลำ 13.30 - 16.30 น.
มติที่ประชุม

เห็นชอบ กำรเตรียมกำรรับ กำรตรวจเยี่ยมของพลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

4.4 การเสนอชื่อห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 15
มหำวิท ยำลัย รำชภั ฏ บ้ ำนสมเด็ จ เจ้ำพระยำ ได้ ม อบหมำยกองอำคำรสถำนที่ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
ดำเนินกำรปรับปรุงห้องประชุมอำคำร 6 ชั้น 15 โดยใช้งบลงทุนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ซึ่งในกำรปรับปรุง
ห้องประชุม ดังกล่ำว จะต้อ งมี ก ำรระบุชื่อ ห้อ งประชุม ในโครงกำรปรับ ปรุง โดยที่ ป ระชุม คณะ กรรมกำรบริห ำร
สำนักงำนอธิกำรบดี มี มติเห็นชอบมอบหมำยให้ก องอำคำรสถำนที่ และสิ่ง แวดล้อมเสนอชื่อห้องประชุม โดยกำร
พิจำรณำจำกผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และที่ประชุมมีมติให้ใช้นำมสกุลของ
ผู้ที่ ท ำคุณ ประโยชน์ ต่อ มหำวิท ยำลัย ในกำรตั้ ง เป็ น ชื่อ ห้ องประชุม อำคำร 6 ชั้น 15 เพื่ อ เป็ น กำรเชิด ชูผู้ ที่ ท ำ
คุณประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกำรพิจำรณำ
จำกผู้ที่ ท ำคุณ ประโยชน์ต่อ มหำวิท ยำลัย รำชภัฏบ้ ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำ โดยพิจ ำรณำจำกท ำเนียบผู้บ ริห ำรและ
ได้คัดเลือกจำกผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และได้ใช้นำมสกุลท่ำนมำตั้ง
เป็นชื่อห้องประชุม ว่ำ ห้องประชุ ม วุฒิเสนมิสินรัตน์ โดยกำรนำเอำนำมสกุ ลของทั้ ง 3 ท่ ำน มำรวมกั น จึง นำเข้ำ
พิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
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มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ล ำวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ อำจำรย์สิริชัย เอี่ยมสอำด และนำยสุวิท ย์
มุ ดทะเล ศึก ษำข้อ มู ล และรำยละเอี ย ดของชื่อ ผู้ที่ เคยด ำรงตำแหน่ งอธิก ำรบดี ม หำวิท ยำลัยรำชภั ฏบ้ ำนสมเด็ จ
เจ้ำพระยำอีกครั้ง เพื่อนำมำประกอบกำรพิจำรณำ และนำมำตั้งเป็นชื่อห้องประชุม อำคำร 6 ชั้น 15 ในลำดับต่อไป
4.5 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งมาทดแทนของเดิม
งำนยำนพำหนะ กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 4 คัน
โดยวำงแผนในกำรจัดซื้อออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จัดซื้อรถตู้ จำนวน 2 คัน ช่วงที่ 2 จัดซื้อรถเก๋ง จำนวน 2 คัน
โดยขอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติงบประมำณ เพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรจัดซื้อ ช่วงที่ 1 เป็นเงิน 2,600,000 บำท
ช่วงที่ 2 เป็นเงิน 1,040,000 บำท รวมเป็นเงิน 3,640,000 บำท (สำมล้ำนหกแสนสี่หมื่นบำทถ้วน)
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ส มหมาย มหาบรรพต เสนอแนะเพิ่ม เติมว่ำ กองนโยบำยและแผนได้แจ้ง
ให้ห น่วยงำนต่ำงๆ จัดทำแผนปฏิบัติกำรงบประมำณ 5 ปี ที่ ชัดเจน เพื่อตรวจสอบควำมต้องกำรหรือควำมจำเป็น
ในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ และสิ่ง ก่อ สร้ำงภำยในส ำนักงำน เพื่อ เตรียมควำมพร้อมในกำรเสนอขออนุมัติงบประมำณ
ในกำรจัดซื้อปีถัดไป ซึ่งงบประมำณเงินรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มหำวิท ยำลัยได้นำเสนอต่อสภำ
มหำวิทยำลัย ในครำวประชุม ครั้งที่ 9/2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่สำมำรถใช้งบประมำณเงินรำยได้ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่งมำทดแทนของเดิมได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ล าวัล ย์ ฟุ้งขจร กล่ำวเพิ่ม เติมว่ำ เมื่ อ 2 ปีที่แล้ว มหำวิท ยำลัยได้ขออนุมั ติ
จัดซื้อรถตู้ จำนวน 2 คัน โดยใช้เงินเหลือจำกงบลงทะเบียนของบัณฑิต จำกที่สอบถำมข้อมูล พบว่ำ มหำวิทยำลัยมีรถตู้
ส่วนกลำง จำนวน 4 คัน และรถตู้ของคณะ จำนวน 2 คัน และบำงคันหมดสภำพกำรใช้งำน มีอำยุกำรใช้งำนเกิ น
10 ปี หำกมหำวิทยำลัยดำเนินกำรซ่อมบำรุงค่ำใช้จ่ำยจะค่อนข้ำงสูง ซึ่งงบลงทะเบียนบัณฑิตมีเงินคงเหลือประมำณ
14 ล้ำนบำท หำกจะนำเงินส่วนนี้อนุมัติจัดซื้อรถตู้ จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 2,600,000 บำท ก็อำจจะดำเนินกำรได้
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ล ำวัล ย์
ฟุ้งขจร และงำนพำหนะ ร่วมกันศึกษำรำยละเอียดและพิจำรณำเหตุผลและควำมจำเป็นอีกครั้งหนึ่ง
4.6 ขออนุมัติจ้างบุคลากรศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตนักศึกษาพิการ โดยใช้งบประมาณเงินบารุงการศึกษา
สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึก ษำมี นโยบำยให้ม หำวิท ยำลัยทุก แห่งรับ คนพิก ำรเข้ำศึก ษำ
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษำตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ เรื่ อ งแนวทำงกำรส่ ง เสริ ม กำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำส ำหรับ คนพิ ก ำร เพื่ อ รองรับ นโยบำย ส ำนั ก กิ จ กำรนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำจึ ง ได้ ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ ง
ศูนย์สนับสนุนนิสิตนักศึกษำพิกำร โดยที่มหำวิทยำลัยมีนิสิตพิกำรและมีบัตรประจำตัวผู้พิกำร จำนวนทั้งสิ้น 34 คน
แยกตำมประเภทควำมบกพร่อ ง 5 ประเภท ได้แก่ ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและสุขภำพ และบุคคลออทิ ส ติก
จึง มี ควำมจ ำเป็ นต้อ งจ้ำงบุคลำกำรสนับ สนุนนิสิตนัก ศึก ษำพิ ก ำร โดยปัจ จุบันส ำนั กกิ จ กำรนิสิตนัก ศึก ษำใช้เงิน
บำรุงกำรศึกษำจ้ำงบุคลำกร ปีละ 234,000 บำท (สองแสนสำมหมื่นสี่พันบำทถ้วน) ทำให้เงินบำรุงกำรศึกษำของ
สำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำไม่เพียงพอต่ อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอื่น ๆ ส ำนักงำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำ จึงขออนุมั ติ
กำรจ้ำงบุคลำกรสนับสนุนนิสติ นักศึกษำพิกำร โดยใช้เงินบำรุงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย สัญญำจ้ำง 1 ปีงบประมำณ
ปีละ 234,000 บำท (สองแสนสำมหมื่นสี่พันบำทถ้วน) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
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ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่ม เติม ว่ำ ขอรับ ไว้พิจ ำรณำก่ อนเพื่อหำแหล่ง
งบประมำณในกำรจ้ ำงบุ ค ลำกรศูน ย์ บ ริก ำรสนั บ สนุ น นิ สิ ตนั ก ศึ ก ษำพิ ก ำร เนื่ อ งจำกมหำวิ ท ยำลั ย ได้น ำเสนอ
งบประมำณต่อสภำมหำวิท ยำลัยไปเรียบร้อ ยแล้ว ในช่วงแรกนำนัก ศึก ษำฝึก ประสบกำรณ์ วิชำชีพหรือ นักศึก ษำ
ที่มหำวิทยำลัยจัดหำรำยได้ให้เป็นกรณีพิเศษมำช่วยดูแลไปพลำงก่อน เพื่อรออนุมัติจ้ำงบุคลำกรศูนย์บริกำรสนับสนุน
นิสิตนักศึกษำพิกำร ในรอบปีงบประมำณถัดไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยนำนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือนักศึกษำที่มหำวิทยำลัยจัดหำรำยได้ให้เป็นกรณี
พิเศษมำช่วยดูแลไปพลำงก่อน เพื่อรออนุมัติจ้ำงบุคลำกรศูนย์บริกำรสนับสนุนนิสิตนักศึกษำพิกำร ในรอบปีงบประมำณ
ถัดไป
4.7 (ร่าง) คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “การนาเสนอการดาเนินงานที่มุ่งสู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาครู”
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดทำ (ร่ำง) คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม
“กำรนำเสนอกำรดำเนินงำนที่มุ่งสู่กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นและพัฒนำครู” เพื่อนำเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม “กำรนำเสนอกำรดำเนินงำนที่ มุ่งสู่
กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นและพัฒนำครู”
4.8 (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง)
ตำมที่คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ได้กำกับดูแลและขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ตำมแผนกลยุทธ์
ของมหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำ พ.ศ.2558 - 2562 (ฉบับปรับ ปรุง) ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.
2560 และได้จัดท ำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.2560 และเตรียมหลัก ฐำนประกอบ
พร้อมทั้ ง รับ ฟัง ผลวิพ ำกษ์กำรดำเนินงำน และข้อเสนอแนะจำกผู้ท รงคุณ วุฒิ เมื่ อวันที่ 30 ตุล ำคม พ.ศ.2560
ที่ผ่ำนมำนั้น
ในกำรนี้ กองนโยบำยและแผน ขอนำเสนอข้อมูลรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 ในแต่ละแผนกลยุท ธ์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด ให้แก่คณะผู้บริห ำรได้พิจำรณำผลกำรดำเนินงำนอีกครั้ง
เนื่องจำกกำรรำยผลกำรดำเนินงำนดัง กล่ำวยังไม่ สมบูรณ์และครบถ้วน ซึ่งส่งผลให้ก ำรดำเนินงำนในบำงตัวชี้วัด
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ดังนั้นจึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ให้คณะผูบ้ ริหำรดำเนินกำรตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลอีกครั้ง และ
ค้นหำข้อมูลที่ทุกหน่วยงำนได้ปฏิบัติเพือ่ เติมเต็มควำมสมบูรณ์ของกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหำวิทยำลัย
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กล่ำวเพิ่มเติม หำกในอนำคตโรงเรียนสำธิต
สำมำรถรองรับนักศึกษำสำขำอื่นๆ เข้ำไปฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ได้ อำจทำให้ผลกำรประเมินเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้ได้ เช่น สำขำวิชำกำรจัดกำรสำรสนเทศ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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4.9 ขออนุมัติปรับเงินค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จ้ำงผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอำจำรย์ประจำ
สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ ดังนี้
1) รองศำสตรำจำรย์นำรำ ผริตโภคี เข้ำปฏิบัติงำนเมื่ อ 1 ตุลำคม พ.ศ.2552 – ปัจ จุบัน ได้รับ
ค่ำตอบแทนเดือนละ 14,000 บำท
2) รองศำสตรำจำรย์สุรนันท์ ตีระวัฒ นพงษ์ ปฏิบัติงำนเมื่อ 1 กรกฎำคม พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน
ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 14,000 บำท
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิวรรณ เสนะสุทธิพันธุ์ เข้ำปฏิบัติงำนเมื่อ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ.2554 –
ปัจจุบัน ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 10,000 บำท
แต่เดิมอำจำรย์ทั้ง 3 ท่ำน ได้มำช่วยสอนเฉพำะรำยวิชำและหัวข้อที่เชี่ยวชำญ แต่ปัจจุบันมีงำนสอน
เพิ่ม ขึ้นและยังได้มำร่วมให้คำปรึก ษำ คำแนะนำในกำรประชุม กิ จกรรมต่ำงๆ ของสำขำวิชำ กำรพัฒ นำกำรเรียน
กำรสอน งำนออกภำคสนำมบริกำรวิชำกำร งำนนิทรรศกำรในวันวิทยำศำสตร์และงำนอื่นๆ เพื่อควำมเหมำะสมและ
เป็นขวัญกำลังใจ ทำงสำขำวิชำจึงขออนุมัติปรับเงินค่ำตอบแทนของอำจำรย์ทั้ง 3 ท่ำน อีกท่ำนละ 5,000 บำท
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมำยกองนโยบำยและแผนจัดตั้งงบประมำณ และแจ้งสำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 สรุปผลสารวจความคิดเห็นของผู้บริหารต่อสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหาร
สำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดทำแบบสำรวจควำมคิดเห็นต่อสัดส่วนของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของเลขำนุกำรผู้บริหำร เพื่อสำรวจควำมคิดเห็นของผู้บริหำรที่มีต่อสัดส่วนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำร
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

5.2 การนาเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอัตรากาลังสายวิชาการ (สายสอน)
ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลควำมจำเป็น
ต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรอนุมัติอัตรำกำลังสำยวิชำกำร (สำยสอน) สำหรับกำรเปิดสอบคัดเลือกในปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนาตัวผู้ต้องสงสัย
เข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดได้ป รับแก้ ไขประกำศ เรื่อง กำรนำตัว
ผู้ต้องสงสัยเข้ำรับกำรบำบัดฟื้นฟู กำรบำบัดฟื้นฟู และกำรประเมินเป็นผู้ผ่ำนกำรบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 ลงวันที่ 3
สิงหำคม พ.ศ.2560 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงขอควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ดำเนินงำนตำมแนวทำงของประกำศฯ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ
ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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๕.4 การเข้าร่วมแสดงในงาน International Dance Festival 2017
อำจำรย์ธนกร สรรย์วรำภิภู ได้นำนิสิตสำขำวิชำนำฏยศิล ป์เข้ำร่วมแสดงงำนในเทศกำลกำรเต้น
นำนำชำติ 2560 แสดงชุด “Rite of Spring” ในวันที่ 9 พฤศจิก ำยน พ.ศ.2560 เวลำ 20.00 น. ณ สถำนทู ต
โปรตุเกส รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และบทสรุปผู้บริหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ส่งรำยงำนผลกำรประเมิ นคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และบทสรุปผู้บริหำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
รำยงำนผลกำรประเมินฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรมหำวิทยำลัย
ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.6 รายงานความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำเชิงรุก
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.7 รายงานผลการแสดงมหรสพสมโภช
อำจำรย์วิทวัส กรมณีโรจน์ อำจำรย์ประจำสำขำวิชำนำฏยศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมเป็นนักแสดงมหรสพสมโภช กำรแสดงบัล เล่ต์ เรื่อง มโนห์รำ เนื่องในพระรำชพิธีถวำย
พระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ.2560
ณ พระเมรุมำศ มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.8 การจัดทากฎบัตรการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้จัดทำกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.9 ตารางสรุปการนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ
สำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรนำเสนอข่ำวประชำสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ
ประจำเดือนตุลำคม จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
กำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรมหำวิท ยำลัย ครั้งที่ 7/2560 ในวันจันทร์ ที่ 18
ธันวำคม พ.ศ.๒๕60 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ชั้น 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม รับทรำบ
6.2 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคม ระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมกับสถำบันคลังสมองของชำติ ดำเนินโครงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัดและกลไกกำรรับรองงำนวิชำกำรเพื่อสังคม ระดับสถำบันอุดมศึกษำไทย โดยกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจยั (สกว.) สำรวจข้อมูลตัวชี้วัดงำนวิชำกำรเพื่อสังคมระดับสถำบัน จำกกำรสำรวจข้อมูลตัวชี้วัด ระหว่ำง
สถำบันของมหำวิทยำลัยที่เป็นสมำชิกของ Engagement Thailand จำนวน 10 แห่ง ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกลุ่ม ต่ำงๆ ได้แก่ ผู้บริห ำรมหำวิท ยำลัย บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และชุมชน ที่ มีกำรท ำงำนร่วมกั บ
มหำวิทยำลัย โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็น 1 ใน 10 มหำวิทยำลัยนำร่องของ Engagement
Thailand
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.3 โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูประจาการ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
รองศาสตราจารย์ ป รีย านุ ช กิจ รุ่งโรจน์ เจริญ แจ้ง ให้ ที่ ป ระชุม ทรำบว่ำ มหำวิท ยำลัย รำชภั ฏ
บ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำได้ดำเนิน โครงกำรอบรมหลัก สูต รฝึก อบรมเพื่อ พัฒ นำครูป ระจ ำกำร ในสัง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้ นฐำน (สพฐ.) รวมทั้ ง สิ้น 41 หลัก สูตร จึง ขอเชิญ ประชุม เพื่ อพิจ ำรณำหลัก สูต ร
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.4 โครงการ “Chevron Enjoy Science สนุ กวิทย์ พลังคิด เพื่อ อนาคต” พั ฒนาการศึ กษาระดั บ
ท้องถิ่น
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ
และผลิต จำกัด เข้ำร่วมพิธีลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) เพื่อเข้ำร่วมเป็น Hub ของโครงกำร Chevron
Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนำคต ด้วยกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรจำกสถำบันคีนันแห่งเอเซีย ในวันศุกร์ที่
17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับท้องถิ่น ด้ำน Stem Education และ
คณิตศำสตร์ ทั้งกำรพัฒนำครู บุคลำกร ผู้บริหำร และนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมด้ำนอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนให้แก่
โรงเรียนเครือข่ำย เพื่อเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำให้แก่ท้องถิ่นในประเทศไทย ในปีกำรศึกษำ 2560 ที่ผ่ำนมำ ได้จัด
กิจกรรมตำมโครงกำรแล้วจำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่
1) กิจกรรมกำรพัฒนำครู STEM Education และครูคณิตศำสตร์
2) กิจกรรมกำรพัฒนำนักเรียนผู้ช่วยครู
3) กำรส่งมอบสื่อ อุป กรณ์ก ำรเรียนรู้ STEM Education และคณิตศำสตร์ ให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้
ใน 5 กลุ่มเครือข่ำย
4) กิจกรรมกำรเตรียมกำรเปิดชั้นเรียน และ PLC สำหรับครู
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กำรลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรครั้งนี้ ประกอบด้วยภำคีเครือข่ำย ได้แก่ สำนัก งำนเขตพื้นที่
กำรประถมศึกษำสมุทรสำคร ผู้บริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนเครือข่ำย 30 โรงเรียน (โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัด
สพม. 10 จำนวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนประถมศึกษำขยำยโอกำส สังกัด สพป.สมุทรสำคร จำนวน 27 โรงเรียน)
ผู้แทนจำกบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ดร.เกศรำ อมรวุฒิวร ผู้จัดกำรอำวุโสด้ำนโครงกำร และ
วิชำกำร สถำบันคีนันแห่งเอเซีย คณะหน่วยศึกษำนิเทศก์จำก สพป.สมุทรสำคร
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.5 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (รอบคัดเลือก)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย
ครั้ง ที่ 45 (รอบคัด เลื อ ก) ในวัน ที่ 7 พฤศจิก ำยน พ.ศ.2560 ณ มหำวิท ยำลัย ธรรมศำสตร์ ศู น ย์รัง สิต และ
ผ่ำนเข้ำรอบ 2 รำยกำร ได้แก่ เซปักตะกร้อ และเปตอง
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.6 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ครั้งที่ 1/2560
สำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ จัดประชุมอำจำรย์ที่ปรึกษำกิจกรรม ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 13
พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 เวลำ 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อำคำร 1 ชั้น 3
มติที่ประชุม รับทรำบ
6.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเตรียมความพร้อมการตรวจสอบยุค 4.0
หน่ วยตรวจสอบภำยใน ดำเนิ นโครงกำรประชุม เชิง ปฏิบั ติก ำร เรื่อง “เตรีย มควำมพร้อ มกำร
ตรวจสอบยุค 4.0” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุ ม ชั้น 15 อำคำร
100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.8 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด้จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้จัดทำกฎบัตรได้จัดทำกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่กำหนด และเพื่อให้หน่วยรับตรวจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบและมีควำมเข้ำใจตรงกัน
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่ ว ยตรวจสอบภำยใน ได้ จั ด ท ำประกำศมหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ เรื่อ ง
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภำยใน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน รวมทั้งให้หน่วยงำนรับตรวจภำยในมหำวิทยำลัยรับทรำบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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เลิกประชุม เวลา 12.๓0 น.
นำงสำววรรณฤดี แสงมำศ
นำงสำวภรทิพย์ พลอำชีพ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว
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