๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 09.0๐ 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.ณุศณี
8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๔. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๖. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
1๗. นางสาวอรุณี
1๘. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
๑๙. อาจารย์ทวีศักดิ์
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
2๕. อาจารย์ณัฐมน
2๖. อาจารย์ศศิกัญชณา
2๗. อาจารย์วรัญญา
2๘. อาจารย์ ดร.ทัชชญา
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์
3๐. อาจารย์กันยาวรรนธ์
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
๓๒. อาจารย์ ดร.ธิดา

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ทองสิน
วณิชยานันต์
อินทรสมพันธ์
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
พุทธลา
ศิริสวัสดิ์ชัย
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชาตรี
เย็นเอง
กิติวงศ์วัฒนชัย
วรรณบวรเดช
อภิรัตน์วรเดช
กาเนิดสินธุ์
สกุลกิม
อมร

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒

3๓.
3๔.
3๕.
3๖.
3๗.
3๘.
๓๙.
4๐.
4๑.
4๒.
4๓.
4๔.
4๕.
4๖.
4๗.
4๘.
๔๙.
5๐.
5๑.
5๒.
5๓.
5๔.
5๕.
5๖.
5๗.
5๘.
๕๙.
6๐.
6๑.
6๒.
6๓.
6๔.
6๕.
6๖.
6๗.
6๘.
๖๙.
7๐.
7๑.

อาจารย์วนิดา
อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์วรศิริ
อาจารย์ชัชศรัณย์
อาจารย์ ดร.คณกร
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์วาปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
อาจารย์จีระพันธ์
อาจารย์สมภาศ
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ยุวรัตน์
อาจารย์สิริชัย
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์พรรณา
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์จักรพงษ์
อาจารย์สายฝน
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์ธีรถวัลย์
อาจารย์เชิดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปณิตา
นางบุษบงค์
นางสาววรรณดี
นางมรกต

ชื่นชัน
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
สะอาดเอี่ยม
ใจเย็น
ผลเจริญ
จิตคงคา
สว่างเจริญ
ศรีหามี
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
โชติกิจนุสรณ์
วัจนรัตน์
จงใจรักษ์
เอี่ยมสอาด
มณีอินทร์
พูนพิน
พนาลี
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
พัดเอี่ยม
ปานกลาง
นิลผาย
บัวทอง
วาตะ
แจ้ดนาลาว
วงษ์พันทา
อัศวศิลปะกุล
ภู่ทอง

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง

๓

7๒. นายสุวิทย์
7๓. นายอภิชาติ

มุดทะเล
สิงห์ชัย

ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๒. อาจารย์ ดร.ปวิช
๓. อาจารย์ ดร.ปัทมา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
5. อาจารย์วิเชียร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณจิตร
7. อาจารย์ภัทิรา
8. อาจารย์อดิเรก
9. อาจารย์ธีราพร
1๐. อาจารย์อัมพร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
๑๒. อาจารย์สรสินธุ์
๑๓. อาจารย์ปรียาภรณ์
๑๔. นางบุญเพ็ญ

พงศ์พัฒนโยธิน
ผลงาม
วัฒนพานิช
ผ่องพิทยา
ทุวิลา
แก้วศรีมล
มาศมาลัย
วัชรพัฒนกุล
ปฏิเวธวิทูร
เลิศณรงค์
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
สืบสวัสดิ์
หงส์ทอง

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.จานงค์
2. อาจารย์อภิญญา

ตรีนุมิตร
หนูมี

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

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

ธีรการุญวงศ์
รีรานนท์
ดวงลิวงษ์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

๔

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุ การฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๗/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณามติที่ประชุมโดยย่อการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๘/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยมีการแก้ไข
ในหน้า 26 แก้ไขมติที่ประชุม 4.8 การเสนอขายที่ดิน จานวน 555 ตารางวา เป็น “รับทราบ และ
ให้แจ้งผู้เสนอขายที่ดินว่า หากเสนอขายในราคาที่ต่าลง มหาวิทยาลัยจะนามาพิจารณาอีกครั้ง”
มติที่ประชุม รับรองมติที่ประชุมโดยย่อการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี ครั้งที่ ๘/2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดาเนินงาน
ของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท า (ร่ า ง) ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้า พระยา เรื่ อ ง
แนวปฏิบัติในการดาเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
สาหรับเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
มหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า โครงการพั ฒ นา
ศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้
มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในเรื่องของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งเป็นศูนย์
ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมี 4 ด้าน คือ ครู ดนตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
ด้านอุตสาหกรรมบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า งบประมาณที่ใช้ใน
โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ อยู่ ในแผนกลยุ ท ธ์ข องมหาวิท ยาลั ย มี 2 ส่ ว น งบประมาณเงิน บ ารุง
การศึกษาและงบประมาณแผ่นดิน โดยงบประมาณแผ่นดินนั้น ทุกคณะได้จัดทาแผนงบประมาณการใช้จ่ายแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยศึกษาข้อมูล และเสนอความ
คิดเห็นเพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
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4.2 (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่ อ ง นโยบายการยกระดั บ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของระดับปริญญาตรี
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดทาประกาศเรื่องนโยบายการยกระดับ
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้
มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา และการเรี ย นรู้ เพื่ อ สร้า งคุ ณ ภาพของคนไทยให้ ส ามารถเรีย นรู้ พั ฒ นาตนได้ เต็ ม
ตามศักยภาพ โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้สอนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ ความรู้ที่เป็นสากล
และก้ าวทั น โลกเพื่ อ รองรั บ การก้าวเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซีย น และการเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่ งขั น
ของประเทศ จึงได้จัดทา (ร่าง) ประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของระดับปริญญาตรี
เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ จานวน 6 ข้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ มา กล่ าวเพิ่ มเติม ในที่ป ระชุมว่า ได้จัดท า (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนิสิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย จานวน 8 ข้อ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง
นโยบายและแนวทางสนั บ สนุ น การยกระดับ มาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับ คณาจารย์ และบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในกรณีที่มีการดาเนินโครงการเพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
และหน่วยงานที่มีความประสงค์จะสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมไปอบรมเพิ่มเติมยังต่างประเทศ ผู้เข้าร่วม
โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทาง คือ 1) ด้านคุณสมบัติ 2) แหล่งงบประมาณ 3) แนวปฏิบัติ
อื่นๆ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา เรื่อง นโยบายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของระดับปริญญาตรี
4.3 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพฯ (ฝ่ายนายจ้าง)
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ซึ่งจดทะเบีย นแล้ว (ฝ่ายนายจ้าง) โดยพิจารณาจากผู้ บริห ารที่มีความเหมาะสมและไม่มีวาระในการดารง
ตาแหน่งและแต่งตั้งให้นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ดารงตาแหน่ง และ
เนื่องจาก นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทาให้ตาแหน่งกรรมการกองทุนฯ (ฝ่ายนายจ้าง) ว่างลง เพื่อให้งานต่างๆ ของกองทุน
สารองเลี้ยงชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ของ มบส.) ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงร่วมกันพิจารณาผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล ดารงตาแหน่ง
กรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพฯ (ฝ่ายนายจ้าง)
4.4 การจ้างที่ปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับรายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 พบว่าประเด็นความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ ก รมบั ญ ชี กลางกาหนด เนื่ อ งจากบุ ค ลากรของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ระหว่ าง
การพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง และประกอบ
กับหน่วยตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมประเภทการตรวจสอบภายในตามที่กรมบัญชีกลาง
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กาหนด หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้คาปรึกษา แนะนาให้แก่
บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย
โดยมีกาหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ.2560
นางมรกต ภู่ท อง กล่ าวเพิ่ มเติมในที่ ประชุมว่า เนื่ องจากหน่ วยตรวจสอบภายในมีความ
จาเป็น ในการขอจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้คาปรึกษา และให้คาแนะนาแก่บุคลากร
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางกันณิกา ธนพิพัฒน์ พนักงานตรวจสอบจาก
ส านั ก งาน
การตรวจเงิน แผ่ น ดิ น (สตง.) เป็ น ที่ ป รึก ษาของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน โดยมี ก าหนด
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ นางกันณิกา ธนพิพัฒน์ เป็นที่ปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีกาหนด
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ.2560 และมอบหมายให้ ดร.จานงค์
ตรีนุมิตร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามและดาเนินการให้แล้วเสร็จ
4.5 แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี จะดาเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การดาเนินการ
เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบั ติ กองบริห ารงานบุคคลได้จัดทาแผนสรรหาพนักงานมหาวิทยาลั ย
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม
พ.ศ. 2560

เห็นชอบ แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปีงบประมาณ

4.6 สรุปจานวนผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2559
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งานอธิก ารบดี ได้ ส รุป จ านวนผู้ บ รรจุ แ ต่ งตั้ งเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลั ย (เงิน บ ารุงการศึกษา) ครั้ งที่ 3/2559 และลู กจ้างมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559 สายสอน 17 ราย สายสนับสนุน 7 ราย รวมทั้งสิ้น
จานวน 24 ราย
มติที่ประชุม
รับ ทราบ จ านวนผู้ บ รรจุ แต่ งตั้ งเป็ น พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย (เงิน บ ารุงการศึ กษา) ครั้งที่
3/2559 และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
4.7 การแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพัก
อาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพัก
อาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย มีปัญหาในแนวทางการปฏิบัติ ประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรผู้เข้าพัก
อาศัยในอาคารศีตลาคารและที่พั กอาศัยภายในมหาวิทยาลัย จึงนาเรื่ องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
6 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยมีประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย
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มติที่ประชุม เห็นชอบ การแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย
4.8 การดาเนินงานจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับอนุมัติจากสานักบริหารโครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ดาเนินการ
จั ดตั้ งศูน ย์ ค วามหลากหลายทางชี วภาพ วิถี ชีวิตและภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ บ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยาขึ้น โดยรองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยเดินทางไป
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รั บ ทราบและมอบหมาย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ช ลิ ต วณิ ช ยานั น ต์ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ผู้อานวยการศูน ย์อู่ทองทวารวดี ศึกษาข้อมูล เรื่องการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยละเอียด
แล้วนาเข้าทีป่ ระชุมในครั้งถัดไป
4.9 การจั ด ท ารู ป หล่ อ สั ม ฤทธิ์ “ขงจื้ อ ” เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถาบั น ขงจื้ อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอหารือและขอคาชี้แนะในการ
จัดสร้ างรูป หล่ อสั มฤทธิ์ “ขงจื้ อ” ขนาดความสู ง 180 ซม. ในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งในเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2559 สาหรับมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นการ
เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบดังกล่าว โดยสถาบันขงจื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทา
มติที่ประชุม รับ ทราบและมอบ อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน และนายสุวิทย์ มุดทะเล ดาเนินการจัดหา
สถานที่ทเี่ หมาะสมในการจัดสร้างรูปหล่อสัมฤทธิ์ “ขงจื้อ” ขนาดความสูง 180 ซม.
4.10 การขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าประชุมปฏิบัติการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรอบแนวทาง
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา และประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการประกัน คุณ ภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้มหาวิทยาลั ยได้รับทราบ
หลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อนาไปสู่การปฏิบั ติ โดยกาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแก้ไขประกาศ เรื่อง
ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความเหมาะสม โดยขอเพิ่มประกาศ
ข้อ 2 การจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าประชุม
ปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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4.11 การปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ได้ รั บ มอบหมายจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ดาเนินการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา โดยมติที่ ป ระชุม เมื่อวัน ที่ 4 ตุล าคม พ.ศ.2559 เสนอให้ มหาวิทยาลั ยปรับปรุง
(ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณบดีทุกคณะ ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมว่าควรทาอย่างไรให้
การประเมินมีความความยุติธรรมมากที่สุด
4.12 การถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจาปี 2559
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ จั ด งานถวายผ้ า กฐิ น พระราชทาน
โดยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั วทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ พระราชทานผ้ าพระกฐิ นให้ มหาวิท ยาลั ยฯ
นาไปทอดถวายพระสงฆ์จาพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ถนนอัมรินทร์ ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. เพื่อเป็นการบาเพ็ญกุศล
แด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้จั ดกิจกรรม “โครงการอนุ รั กษ์สื บ สานวัฒ นธรรมไทย งานฉลององค์พ ระกฐิ นพระราชทานและงานพิ ธี
ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจาปี 2559” ในวันที่ 28 - 29 ตุลาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ การด าเนิ น โครงการอนุ รั ก ษ์ สื บ สานวั ฒ นธรรมไทย งานฉลององค์ พ ระกฐิ น
พระราชทานและงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจาปี 2559 และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินงาน
4.13 ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
งานนิตินัยและนิติกร กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์
วิธีก าร และเงื่อ นไขในการเลื่ อ นเงิน เดือ นของข้าราชการและพนั กงานมหาวิท ยาลั ย ให้ มี ความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้นตามความเห็นของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการมาทางาน และ
การกาหนดงบประมาณโดยรวมของมหาวิทยาลัย สาหรับใช้เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจัดทา 2
ร่างประกาศ ดังนี้
1) ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2) ร่ างประกาศฯ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขการเลื่ อ นเงิน เดื อ นของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบั น อุดมศึกษา สั งกัดมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา และร่างประกาศฯ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
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4.14 การวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ให้ความสาคัญและเห็นควรให้ตรวจสอบ
เพิ่มเติม เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลการประกันคุณภาพในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางเป็น
ผู้กาหนด นั้น หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
เป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ ว และจะน านโยบายที่ ได้ รับ มาจั ดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2560 ต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า หน่วยตรวจสอบ
ภายในควรเน้นการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงระดับ 5 ให้มากขึ้น และเน้น
ตรวจสอบการจัดทาโครงการในลักษณะเดียวกัน ว่าเพราะเหตุใดจึงใช้งบประมาณแตกต่างกันมาก
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และมอบหมายทุ ก หน่ ว ยงานให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งความถู ก ต้ อ งในการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ และดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ
4.15 ขอให้พิจารณาผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการนโยบายและแผน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
มหาบรรพต และ/หรือ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผนไปพลางนั้น
แต่เนื่องจากตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผนเป็นตาแหน่งที่มีภาระงานสาคัญซึ่งต้องดาเนินงาน
ด้ า นนโยบายและแผนการปฏิ บั ติ ง านงบประมาณโดยประสานกั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนจึงมีการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2559 ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2559 ณ ห้องประชุมเอ.ซีคาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นาย
อภิชาต สิงห์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ นายอภิชาต สิงห์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/2559
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ในวัน พฤหั ส บดีที่ ๑๕ กัน ยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้ องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ คาสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ได้ จั ด ท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง ผู้ รั ก ษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๑๐

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช ลิต วณิ ชยานันต์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๓) ดร.จ านงค์ ตรี นุ มิ ต ร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑๙
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ ค าสั่งแต่ งตั้ งคณะท างานฝ่ายขั บเคลื่อนโครงการจัดการแสดงละครเวที เฉลิ มพระเกียรติ
“เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love”
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ประธานอนุกรรมการฝ่าย
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการ “ปลูก
ไทย...ในแบบพ่ อ ” ได้ จั ด ท าค าสั่ งแต่ งตั้ งอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จ เจ้าพระยา ร่ว มเป็ น
คณะทางานฝ่ายขับเคลื่อนโครงการจัดแสดงละครเวที เฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds
of Love”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.4 การจัดทาแผนปฏิบัติการสิทธิมนุ ษยชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงาน
และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ได้ให้ความเห็นชอบและ
ประกาศใช้แผนสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) พร้อมทั้งสั่งการให้ ห น่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการแปลงแผนฯ ไปสู่แผนของหน่วยงานแล้วจัดทา
เป็นโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับการดาเนินงานตามแผนฯ โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานมาดาเนินการ
และก าหนดให้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านไปยั ง กระทรวงยุ ติ ธ รรมเมื่ อ สิ้ น งบประมาณ นั้ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พิจารณาจัดทาแผนปฏิบัติการ
สิท ธิมนุ ษ ยชน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงาน และรายงานผลการปฏิบั ติงานด้านสิ ท ธิ
มนุษยชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ใน 4 มิติ ได้แก่
(1) มิติป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(2) มิติคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(3) มิติพัฒ นากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้ เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน
(4) มิติพัฒนาองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และจัดส่งไปยังสานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่
31 ตุลาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

๕.5 ขอขยายเวลาการตอบแบบประเมินความคิดเห็น ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ข อความ
อนุเคราะห์ ให้คณบดี ผู้อานวยการส านั ก/ศูนย์/สถาบัน ประชาสัมพันธ์ กากับ ดูแล ให้ผู้บริหารหน่วยงาน
คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนิสิตนักศึกษาในสังกัด ดาเนินการตอบแบบประเมิน ความคิดเห็นในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2559 แต่เนื่องจากภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าวยังมีผู้ตอบแบบประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
จึงขอขยายเวลาการตอบแบบประเมิน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะ/สานัก/สถาบัน ทราบ และดาเนินการตอบแบบประเมิน ความคิดเห็นในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2559
๕.6 รายงานผลการสาเร็จการศึกษาและขอปรับวุฒิการศึกษาเป็นวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์มาลี ลิขิตชัยกุล อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้ารับ การศึกษาระดับปริญญาเอก (นอกเวลา
ราชการ) ในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
สาขาวิ ช าการใช้ ที่ ดิ น และการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น (KU - SLUSE) บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อเดือนมิถุนายน
ปี พ.ศ.2551 และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้ได้รับปริญญาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 รายงานการได้รับรางวัลระดับชาติของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย
นายชายศักดิ์ ถนนแก้ว นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมไทย ได้นาผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลทางคลินิกของยา
ประสะไพลแคปซูลต่อการฟื้นฟูสตรีหลังคลอดในโรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เข้าร่วม
ประกวดผลงานวิช าการแบบบรรยาย ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่ งชาติและการประชุมวิช าการประจาปี
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและหน่วยงานเครือข่าย ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง
4 กั น ยายน พ.ศ.2559 ผลการตั ด สิ น ได้ รับ รางวั ล ชมเชย ซึ่ งเป็ น รางวั ล รองจากรางวัล ระดั บ ดี ในกลุ่ ม
ผลงานวิจัยทั่วไป โดยมีผลงานวิชาการส่งเข้าประกวด ทั้งสิ้น 130 เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

๕.8 การประชาสัมพันธ์ผลงานของนิสิตแพทย์แผนไทย
นิสิ ตแพทย์ แผนไทย สาขาวิช าการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้า
ร่วมงานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
วิชาเภสัชกรรมไทย วันที่ 23 - 25 สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 การเปลี่ยนแปลงประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงผู้ดารงตาแหน่งประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จาก อาจารย์ ดร.สุ ร ศั ก ดิ์ โตประสี เป็ น อาจารย์ อ ารีย์ รุ่งแสง เนื่ อ งจาก อาจารย์ ดร.สุ ร ศั ก ดิ์ โตประสี
ขอลาออกจากตาแหน่งประธานสาขาวิชา โดยให้ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 รายงานการสาเร็จการศึกษา
อาจารย์คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง อาจารย์ประจาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
แขนงนาฏยศิ ล ป์ (นอกเวลาราชการ) ณ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย รวมเป็ น เวลา 3 ปี ณ บั ด นี้ ได้ ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 และได้รับปริญญาบัตร
ชื่อย่อวุฒิ (ศป.ด.) สาขาวิชาศิลปกรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 รายงานการสาเร็จการศึกษา
อาจารย์ณั ฐภา นาฏยนาวิน อาจารย์ประจาสาขาวิช านาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
แขนงนาฏยศิ ล ป์ (นอกเวลาราชการ) ณ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย รวมเป็ น เวลา 3 ปี ณ บั ด นี้ ได้ ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 และได้รับปริญญาบัตร
ชื่อย่อวุฒิ (ศป.ด.) สาขาวิชาศิลปกรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) ศูน ย์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดโครงการบริการวิช าการการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนและบุคลากรในสถาบันการศึกษา (ค่ายชีววิทยา จุลชีววิทยา) ในวัน ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารเฉลิ มพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิ ราลงกรณ
(อาคาร 9) ชั้น 5 และ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัด งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ อาคาร 1 ชั้น 1 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๓

3) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การเตรี ย มตั ว อย่ างชี ว ภาพทางเคมี ส าหรั บ ศึ กษาด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เล็ ก ตรอนแบบส่ องกราด (SEM)
ในระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
(อาคาร 9) ชั้น 2
4) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เข้าร่วมงาน Thailand tech show 2016
เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เมื่อวันที่
14 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
2) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ จั ด ท าโครงการรวมพลศิ ษ ย์ เก่ า คื น สู่ เหย้ า
ชาวคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2559 เมื่ อ วั น เสาร์ที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ.2559
เวลา 09.00 - 22.00 น. ณ อาคาร 27 ชั้น 9
3) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ได้ จั ด โครงการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ “ปรับทักษะอัตลักษณ์นิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ปีการศึกษาที่ 2559 เมื่อวันที่
8 - 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559
4) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการ
วิช าการและวิชาชีพทางศิลปะเพื่อพัฒ นานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ครั้งที่ 3 ในวันที่
23 - 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2
5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
“ปรับ ทัศนคตินิ สิตใหม่ให้ เข้าใจหน้ าที่พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2559
6) นิสิตสาขาภาษาไทย (คบ.5 ปี) ได้รับรางวัลในการประกวดจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
1) นายแมน คล้ า ยสุ ว รรณ เข้ า ร่ ว มประชั น กลอนสด เพื่ อ น้ อ มเกล้ า ฯ ถวาย
ความจงรักภักดีและสืบสานวัฒนธรรมไทยด้านการประพันธ์ร้อยกรอง ในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ”
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้
(1.1) รางวัลชนะเลิศ ประเภท กลอนสด รอบที่ 1
(1.2) รางวัลชนะเลิศ กลอนสด ประเภทประชาชน
2) นายนพรัตน์ รัตนวิชัย ได้รับรางวัล ดังนี้
(2.1) รางวัล ที่ 1 ประกวดกลอนอนุรักษ์ภ าษาไทยและศิล ปวัฒ นธรรม
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี 2559 จัดโดยสานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
(2.2) รางวัล ที่ 1 ประกวดร้อ ยกรองอนุ รักษ์ ภ าษาและศิ ล ปวัฒ นธรรม
ระดับประชาชน จัดโดยสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๑๔

๕.14 รายงานผลการดาเนินโครงการศิลปกรรมบาบัด ครั้งที่ 2 (ระยะที่ 2)
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการศิลปกรรมบาบัด ครั้งที่ 2 (ระยะที่ 2) ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริการ
วิ ช าการสู่ สั ง คม โดยลั ก ษณะของกิ จ กรรมเป็ น การน าองค์ ค วามรู้ ทั้ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ในรายวิ ช าต่ า งๆ
มาบูรณาการ ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็น
การอบรมเชิงปฏิบั ติการและน าความรู้ ที่ได้ รับมาประยุกต์ใช้ในการบริการวิช าการในรูปแบบจัดกิจกรรม
ฐานความรู้ เมื่อวันที่ 2 และ 6 กันยายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 สรุปโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิ ตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน รุ่นที่ 2
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
นิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย มีจานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ
1) การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั งกฤษผ่ านค่ ายภาษาอั งกฤษ (English Camp) ส าหรับ นิ สิ ต
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 1 ค่ายพื้นฐาน)
2) การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั งกฤษผ่ านค่ ายภาษาอั งกฤษ (English Camp) ส าหรับ นิ สิ ต
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 2 ค่ายเข้มข้น)
3) โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (e-Testing) สาหรับนิสิตและ
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมการกุศล
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจ สถานีตารวจนครบาลคลองสาน
(ภาคประชาชน) ได้จัดกิจกรรมการกุศลขึ้น โดยมี กิจกรรมทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจ โดย “อาจารย์จตุพล
ชมพูนิช” และคอนเสิร์ตจากศิลปิน “หนู มิเตอร์” ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 14.30 18.00 น. และขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอใช้ห้องประชุม อาคาร
1 ชั้น 4 เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี นายสุวิทย์ มุดทะเล
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และนางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ย น ปรึ กษาหารือกรณี ขอใช้ส ถานที่จัด กิจกรรมการกุศล เนื่ องจากมหาวิท ยาลั ย มีการสอบ
คัดเลือกนิสิตนักศึกษาใหม่ในวันดังกล่าว

๑๕

๕.17 ผลการประเมินการจัดงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้าย
วันสถาปนากรมการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดาเนินการจัดงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนา
การฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 และฝ่ายประเมินผลและจัดทารายงานผล ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบประเมิน วิเคราะห์ แปลผลการประเมิน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 958 คน มีผู้ร่วมตอบแบบ
ประเมิน จานวน 687 คน และผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่องานฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 ผลการประเมิ น การจั ด พิ ธี ถวายปริ ญ ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ตกิต ติม ศัก ดิ์ สาขาวิช าการบริ ห าร
การศึกษาแด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา จั ด พิ ธีถวายปริญ ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิต ติม ศัก ดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559
ณ มณฑลพิธี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี และฝ่ายประเมินผลและจัดทารายงานผลได้ดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมิน วิเคราะห์ แปลผลการประเมิน โดยมีผู้ร่วมตอบแบบประเมิน จานวน
251 คน และผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่องานฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมความรู้
เรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” จานวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 อบรมให้แก่คณะกรรมการ
บริ ห ารมหาวิท ยาลั ย (กบมส.) ก าหนดจั ด ขึ้น ในวัน ที่ 26 ตุ ล าคม พ.ศ.2559 และรุ่น ที่ 2 อบรมให้ แ ก่
ประธานสาขาวิชาทุกคณะ หัวหน้าสานักงานคณะ และเจ้าหน้าที่สานักงาน/สานัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน
สาธิต/หน่วย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 รายงานการร่ ว มชมการแสดง “เสี ย งแห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี : Sound of love”
รอบแรงบันดาลใจ
คณะผู้ บ ริ ห ารและคณาจารย์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ได้เข้าร่วมชมการแสดงละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sound of love” รอบแรงบันดาลใจ
เมื่อวัน ที่ 24 กัน ยายน พ.ศ.2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงละครศาลาเฉลิ มกรุง และ นักศึกษาต้นแบบ
จานวน 50 คน ตัวแทนจากสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมชมการแสดง
ละครเวที ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. พร้อมการเข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม
สาหรับการแสดงละครเวที ทั้งหมด 9 มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

๕.21 ขอนาส่งเงินคงเหลือเข้าเงินบารุงการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ จั ด ท าโครงการเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่
ระบบจ าแนกตาแหน่ งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่น ซึ่งจากการจัดโครงการ
ดังกล่ าว มี เงิน คงเหลื อ จ านวน 17,101.74 บาท (หนึ่ งหมื่นเจ็ด พัน หนึ่ งร้อยหนึ่ งบาทเจ็ดสิ บสี่ ส ตางค์ )
จึงขอนาเข้าเงินบารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.22 รายงานผลความพึ งพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ สู่การ
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพมาตรฐานสากล
กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเชิงปฏิ บัติการการถ่ายทอดแผนกลยุท ธ์สู่ การปฏิ บั ติ
เพื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู่ คุ ณ ภาพมาตรฐานสากล เมื่ อวั น อั ง คารที่ 20 กั น ยายน พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผู้ตอบแบบประเมินโครงการ
จานวน 155 คน และมีผลความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.23 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวัน ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 จานวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบ ล้าน
บาทถ้วน) นั้น กองนโยบายและแผน ได้สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการงบกลางสานักงานอธิการบดี มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2559 จานวนเงิน 1,916,455.37 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทสามสิบเจ็ด
สตางค์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 รายงานผลความพึงพอใจที่มีต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการสรุปรวบรวมแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่ อ น าผลความพึ งพอใจรายงานตามแผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.2558 - 2562 ยุ ท ธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรในมาตรการที่ 3 พัฒนาระบบสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะผู้บริหารพิจารณาและศึกษารายละเอียดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ ของบุ คลากรมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาว่าควรดาเนิน การปรับปรุง และพั ฒ นา
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในเรื่องใด

๑๗

๕.25 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ด าเนิ น การเข้ ารั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงาน
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
ให้ได้รับทราบและเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา โดยคณะ/ส านั ก /สถาบั น /สาขาวิ ช า ได้ จั ด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สิ งห์ สิ งห์ ข จร อาจารย์ป ระจ าสาขาวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์แ ละ
การสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมกับส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิช าการ 8 หน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมถอดบทเรียนความสาเร็จ
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ที่ มี การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม และได้ เผยแพร่ในเว็บ ไซต์ และหนั งสื อ พิ ม พ์
แนวหน้า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559
2) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สิ งห์ สิ งห์ ข จร อาจารย์ ป ระจาสาขาวิช าการประชาสั ม พั น ธ์แ ละ
การสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นกฎหมายกับสื่อยุคใหม่ ไม่ใช่
เรื่องไกลตัว และได้เผยแพร่ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2559
3) คณะวิทยาการจั ดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริห ารคณะฯ เพื่ อปรึกษาหารือ
การดาเนินงานและพิจารณาการขออนุญาตดาเนินงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559
4) อาจารย์และนิสิต ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ไปเผยแพร่การแสดงดนตรีไทย ในงานสมโภชพระพรหมประจาปี ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 - 8 กันยายน พ.ศ.2559
5) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ ว กุ ญ ชร และ ผู้ อ านวยการส านั ก วิ เทศสั ม พั น ธ์
และเครือข่ายอาเชียน เข้าร่วมประชุมทางไกล (Online Meeting) กับองค์กร SEAMEO เมื่อวันจันทร์ที่ 12
กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. เรื่องความร่วมมือในการดาเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู
6) นางสาววรรณดี อัสวศิลปกุล ได้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา
ระดับสูง (สาหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)” รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.
2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
7) งานพั ส ดุ ส านั ก งานอธิก ารบดี ได้ จั ด การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารงานพัสดุและแนวทางปฏิบัติของภาครัฐ เมื่อวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมธารามันตรา
ชะอา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
8) สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
ในระดั บ นานาชาติ ครั้ ง ที่ 2 ร่ ว มกั บ ภาคี เครื อ ข่ า ยองค์ ก ารเผยแพร่ วั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า น เพื่ อ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย ในระดับนานาชาติ ณ เมืองวอนจู ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 5 - 12 กันยายน พ.ศ.2559

๑๘

9) ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ จั ด โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รมั ค คุ เ ทศก์ ทั่ วไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา
กับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559
10) ส านั กประชาสัมพัน ธ์และสารสนเทศ ดาเนินการส่งข่าวประชาสั มพันธ์กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ประจาเดือนกันยายน
11) สานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยองค์การบริหารนิสิต ได้จัดกิจกรรมโครงการทูตกิจกรรม
กั บ การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 เมื่ อ วั น ที่ 24 - 25 กั น ยายน พ.ศ.2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อาเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
12) ส านั ก กิจ การนิ สิ ตนั กศึ ก ษา โดยองค์ ก ารบริห ารนิ สิ ต ได้ จัด กิ จ กรรมเปิ ด โลกชมรม
ประจาปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 9/2559 ในวันอังคารที่ 8
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 งานบ้านสมเด็จฯ BOOK FAIR ครั้งที่ 9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า แจ้งให้ ที่ ประชุมทราบว่า ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิ ต
นักศึกษา และบุคลากร ร่วมคัดเลือกหนังสือที่ท่านต้องการเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด ระหว่างวันที่ 25 – 27
ตุลาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 โครงการอบรมสารสนเทศการใช้ระบบบริหารจัดการทุนภายใน (RMS) ครั้งที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันวิจัย
และพัฒนา จัดโครงการอบรมสารสนเทศการใช้ระบบบริหารจัดการทุนภายใน (RMS) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่
28 ตุ ล าคม พ.ศ.2559 เวลา09.00 - 12.00 น. ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ชั้ น 9 อาคาร 10
สามารถลงทะเบี ย นอบรมครั้ ง ที่ 1 ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา http://Research.bsru.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙

6.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง - รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4”
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันวิจัย
และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เป็ น เจ้ า ภาพการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง
“การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง - รัตนโกสินทร์
ครั้งที่ 4” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอาไพ ผู้อานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
และอาจารย์ณัฏฐพัชร สโรบล คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะแนว
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 ขอแสดงความเสียใจกับการถึงแก่กรรมของบิดารองศาสตราจารย์มณี เหมทานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อิน ทรสมพัน ธ์ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า ขอแสดงความ
เสี ย ใจกั บ การถึ ง แก่ ก รรมของบิ ด ารองศาสตราจารย์ ม ณี เหมทานนท์ อาจารย์ ป ระจ าคณะครุ ศ าสตร์
คณะครุ ศาสตร์และมหาวิท ยาลั ย ร่ วมเป็ น เจ้าภาพสวดพระอภิ ธรรมศพ ในวันที่ 13 ตุล าคม พ.ศ.2559
เวลา 19.00 น. และประชุมเพลิง ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 17.00 น. ณ วัดเขมาภิรตาราม
ราชวรวิหาร นนทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจาปี ๒๕๕๙
อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญ
ร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2559 โดยจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1) การเสวนา
หัวข้อ พระราชพิธีสิบสองเดือน “ลอยประทีป สู่ลอยกระทง” โดยมี ดร.ชวโรฒน์ วัลยเมธี อาจารย์ชัยวัฒ น์
ไซยประเสริ ฐ และอาจารย์ ชั ช วาล นิ พั ท ธารั ก ษ์ เป็ น วิ ท ยากร และ 2) การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง
“การสาธิตการประดิษฐ์กระทงลอยด้วยนวัตกรรมใหม่” โดยมี อาจารย์นฤมล เก่งกรีฑาพล และอาจารย์จิรายุทธ
พนมรักษ์ เป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.30 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

