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รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
รองศาสตราจารย์ปรียานุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพนั ธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
อาจารย์ณัฐศรัณย์
นางสาวอรุณี
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
อาจารย์ทวีศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
อาจารย์ ดร.ปัทมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สปุ ราณี

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยานันต์
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
มงคลเคหา
สะอาดเอี่ยม
เอี่ยมสะอาด
ทฤษฎีคุณ
คู่วิมล
อินจวงจิรกิตต์
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ศิริสวัสดิ์ชัย

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(แทน) คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
(แทน) ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์

ทองสิน
โกวิทวที
มากสุข
บุญแจะ
ผลงาม
วงษ์พันทา
ตรีนุมิตร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
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7.

อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
อาจารย์ ดร.ปวิช
นางบุษบงค์
ดร.จานงค์

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาววรรณดี
นางมรกต
นายสุวิทย์
นายอภิชาติ
นางบุญเพ็ญ
นางสาวณัฐกฤตา
นางสาวกฤตยา

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

อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
สิงห์ชัย
หงส์ทอง
แก้วคา
สุวรรณไตรย์

ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานทีฯ่
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้าพัสดุ
(แทน) ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้ กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดาเนินโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรม
ไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน รวม 23 รุ่น ในปี พ.ศ.2560 นี้ มีนิสิตนักศึกษา
จากสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 14 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังรายนามต่อไปนี้
1) นายสรรเพชร
ทัพทอง
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) นางสาวสุรีวัลย์
มั่นดี
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) นางสาวภาภัทร์สร แก้วประดับ
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) นางสาววรรณชฎา มะคะสุด
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5) นายปิยะพันธ์
เวชประสิทธิ์
ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี
6) นายวัสยศ
สังขธรรม
ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี
7) นายฐาปนพงษ์
มั่นคงวงศ์เจริญ ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี
8) นายกฤษดา
กุลฉันท์วิทย์
ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี
9) นางสาววรรณทิพย์ กาวินคา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
10) นายโกเมศ
เชาวนะญาณ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
11) นางสาวศุภกานต์
เภสัชชา
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
12) นางสาวสิริมา
ยืนยั่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
13) นายทรงพล
แซ่ซื้อ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
14) นายอานนท์
โต้ตอบ
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓

ครูอาสาสมัครฯ ดังกล่าวได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังโอวาทจากอธิการบดีและกราบลา
ไปปฏิบัติหน้าที่สอนและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีเป็นเวลา 1 ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี 2559
ส านั กกิ จ การนิ สิ ต นั กศึ กษา ได้ด าเนิ น การจั ดกิ จกรรมประกวดทู ตกิ จกรรม Freshy Boy & Girl
2016 เพื่อเฟ้นหานิ สิตนั กศึกษาที่มีบุ คลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย โดยมีนิสิ ต
นักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดทูตกิจกรรมในประเภทต่างๆ ดังนี้
1) นายอนันต์ แซ่ชั้ว
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
2) นางสาวภวิกา ทองพนม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
3) นายณัฐพล ประจงแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) นางสาวนิโลบล คากอง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) นายภูริต ธนเมธี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
6) นางสาวน้าผึ้ง ชุลวงศ์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
7) นายปฏิภาณ คาผา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
8) นางสาวนุจรีย์ หอมหวน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
9) นายไวทยวัฒน์ มนูญผล สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10) นายสาวจุฑามาศ ชูชนะ สาขาวิชานาฏยศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11) นายภาวัต ทองน้อย
ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
12) นายนพคุณ เพ็งเอียด
13) นายตุลากร คชฤทธิ์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาการดนตรี

ทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย (ชาย)
ทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย (หญิง)
ทูตกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ชาย)
ทูตกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (หญิง)
ทูตกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
(ชาย)
ทูตกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
(หญิง)
ทูตกิจกรรมคณะครุศาสตร์ (ชาย)
ทูตกิจกรรมคณะครุศาสตร์ (หญิง)
ทูตกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ชาย)
ทูตกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (หญิง)
ทู ต กิ จ กรรมวิ ท ยาลั ย การดนตรี
(ชาย)
Popular Vote
Congeniality

ทูตกิจกรรมฯ ดังกล่าวได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยและรับฟังโอวาทจากอธิการบดี และจะปฏิบัติ
หน้าที่ทูตกิจกรรมเป็นเวลา 1 ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔

1.3 การมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่ ประจาปี 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
ฉลองสิ ริราชสมบั ติครบ 70 ปี เป็ น ที่ระลึ กแก่คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลั ยเนื่องในวันปีใหม่ ประจาปี
2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 การจัดโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ร่างกายและจิตใจ ในวันพุธที่ 11 มกราคม
พ.ศ.2560 โดยมีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจานวนมาก
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุท ธลา จัดตารางให้หน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพ
หลักในการจัดกิจกรรมแอโรบิคในแต่ละครั้ง และเข้าร่วมโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ
1.5 การร่วมสนับสนุนและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ขอมอบเงินสนับสนุน
และสมทบช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จานวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา สารวจจานวนนิสิตนักศึกษาที่ประสบ
อุทกภัยภาคใต้ และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา
ในลาดับต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทนคณาจารย์จะหมดวาระการดารงตาแหน่ง ๓ ปี ในวันที่
๑๑ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การตามข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กกรรมการ
สภามหาวิทยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า โดยคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย (กบมส.) ในคราวประชุมครั้งที่
10/๒๕๕๙ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 4046/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ป ระจา นั้น คณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากคณาจารย์ประจา ได้ดาเนินการจัดทา
ประกาศการเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า ก าหนดคุ ณ สมบั ติ วิ ธี ก าร และขั้ น ตอน
ในการเลือก กาหนดช่วงเวลารับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 20 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ และดาเนินการเลือกในวันที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
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มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์
ตรวจสอบรายชื่อก่อนการเลือกตั้ง และมาใช้สิทธิ์ตามวัน – เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
สืบเนื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 มติที่ประชุมเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังรายนามต่อไปนี้
1) ผศ.ดร.ลินดา
เกณฑ์มา
อธิการบดี
ประธาน
2) ผศ.ลาวัลย์
ฟุ้งขจร
รองอธิการบดี
กรรมการ
3) นายฉัตรชัย
จรูญพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
4) ผศ.ดร.ชลลดา
พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีที่เลือกกันเอง
กรรมการ
5) รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา หัวหน้าหน่วยงานที่เลือกกันเอง กรรมการ
6) ผศ.นุกูล
แก้วเนียม
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
7) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
8) นางสาววรรณดี
อัศวศิลปะกุล
ผู้อานวยการกองบริหารบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้ง นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก เป็นกรรมการคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การกาหนดวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการกองทุ น สวัสดิการและสิท ธิ ประโยชน์ เกื้อกู ล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ประกาศผลการสรรหาผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย
เป็น คณะกรรมการกองทุนสวัส ดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล จานวน 3 คน ตามข้อ 6 (4) และได้ คณบดี เป็น
คณะกรรมการตามข้อ 6 (3) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
มหาวิทยาลัยเพื่อกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งต่อไป
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และกาหนดวาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้ น จากต าแหน่ งคณะกรรมการกองทุ น
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 3 ปี
4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
ด้วยกรรมการสภาวิชาการจะหมดวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ สั่ง ณ วันที่
19 มี น าคม พ.ศ.2558 และตามข้ อ บั งคั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ
หลั กเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2547 โดยกรรมการสภาวิช าการดังกล่าวตามข้อบังคับ
ในข้อ 4 (2) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจาเลือกจากผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจา และ (3) กรรมการ
สภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก ที่หมดวาระลงนั้น ได้กาหนดคุณสมบัติไว้ว่า
ข้อ 5 ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากแต่ละคณะ ตามข้อ 4 (2) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นคณาจารย์ประจาคณะนั้น ที่กาลังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
(2) มีตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสาเร็จการศึกษาปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

๖

ข้อ 6 ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม
(2) เป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมวิชาการ
(3) มีค วามรู้เข้าใจระบบธรรมชาติ และศั กยภาพของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา
(4) มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาให้ เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคณาจารย์ประจา ข้าราชการพลเรือนและพนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย
(6) สามารถอุทศิ เวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ
เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจาเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์
ประจ า และกรรมการสภาวิ ช าการซึ่ งแต่ ง ตั้ งจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบุ ค คลภายนอก เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย
มหาวิ ท ยาลั ย ฯจึ ง ได้ จั ด ท า (ร่ า ง) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิ ช าการ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ดังนี้

1) ผศ.ดร.ลินดา
2) รศ.ดร.สาธิต
3) ผศ.ดร.วิเชียร
4) ผศ.ดร.ชลลดา
5) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
6) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
7) ผศ.ดร.อารีวรรณ
8) รศ.ดร.วิโฬฏฐ์
9) นางสาวอรุณี
10) นาวสาววรรณดี
11) ผศ.ดร.สุพัตรา

เกณฑ์มา
โกวิทวที
อิมทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
มากสุข
บุญแจะ
เอี่ยมสะอาด
วัฒนานิมิตกูล
คู่วิมล
อัศวศิลปกุล
วิไลลักษณ์

อธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการกองบริหารบุคคล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ด้ว ยกรรมการสภาสภาคณาจารย์ แ ละข้าราชการจะหมดวาระการด ารงต าแหน่ ง 2 ปี ในวัน ที่
20 มีนาคม พ.ศ.2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
คณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ประกาศ ณ วัน ที่ 20 มี น าคม พ.ศ.2558 และตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้ว ยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 10 ระบุว่า ก่อนครบวาระการดารง
ตาแหน่ งสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ ให้ มหาวิท ยาลั ยด าเนิ น การในระยะเวลาอัน สมควร เพื่ อให้ มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ” จานวนไม่น้อยกว่าห้าคน
โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ทาหน้าที่ดาเนินการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อ 5
การเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) การเลือกประธานตามข้อ 5 (1) และกรรมการตามข้อ 5 (2) และ (3) ให้มีขึ้นในวันเดียวกัน
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(2) การกาหนดอัตราส่วน การรับสมัครเลือก การกาหนดคุณสมบัติ การอานวยการเลือกการ
ออกเสี ยงและการตรวจนั บ คะแนน ให้ คณะกรรมการเลือกเป็นผู้ กาหนดและเสนอให้ อธิการบดีออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
(3) การออกเสียงให้ใช้วิธีการโดยตรงและลับ
(4) การนับคะแนนให้ทาโดยวิธีการเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน
(5) การนับคะแนนเสียงถือเสียงข้างมากในแต่ละประเภท ถ้าคะแนนในประเภทเดียวกันเสียง
เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน
มหาวิทยาลัยได้จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์แ ละข้าราชการ นาเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้
1) ผศ.ดร.ลินดา
2) ผศ.ลาวัลย์
3) รศ.ดร.วิชัย
4) ผศ.ทองเอม
5) รศ.ปรียานุช
6) ผศ.ดร.ชลิต
7) ผศ.ดร.วิเชียร
8) ผศ.ดร.ชลลดา
9) รศ.ดร.สาธิต
10) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
11) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
12) ผศ.ดร.อารีวรรณ
13) นางสาววรรณดี
14) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์

เกณฑ์มา
ฟุ้งขจร
แหวนเพชร
สุ่นสวัสดิ์
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
วณิชยานันต์
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
บุญแจะ
เอี่ยมสะอาด
อัศวิศิลปกุล
ทองสิน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

4.4 การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2558-2562 เพื่อ
การพัฒ นาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ระยะ 5 ปี โดยในแผนกลยุทธ์ที่ 6 การบริการจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลัก
ธรรมาภิ บ าล ด้านที่ 6 การบริห ารความต่อเนื่ องเพื่ อการจัดตั้งหน่ว ยงานสนั บสนุ นพั นธกิจของมหาวิทยาลั ยนั้ น
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาโครงการจัดตั้งหน่วยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่ 3 ศูนย์ภาษา
และหน่วยงานที่ 4 หน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดตั้งสานักบริหารการจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ภารกิจหน่วยงานควรครอบคลุมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
2) ควรคิดค่าบริการการยืมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย นอกเหนือจากการเช่าพื้นที่
3) ควรเปลี่ยนชื่อจากสานักฯ เป็นกองบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์
4) ควรตั้งชื่อโครงการจัดตั้งตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กาหนดไว้ให้ เรียกว่า
“การจัดตั้งส่วนงานภายใน”

๘

5) ควรมีงานฝ่ายวิชาการ เพราะมีงานด้านการหารายได้และสัมพันธ์กับงานวิชาการ หรือการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว เช่น ฝ่ายวิชาการหรืองานวิจัยที่เชื่อมโยงความรู้ที่เกิดขึ้นกับการหารายได้
และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการจัดตั้งหน่วยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยหน่วยงานที่
3 ศูนย์ภาษาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรปรับสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนใหม่ โดยเพิ่มพันธกิจด้านภาษา
2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิม คือ สานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ในที่ ป ระชุ ม ว่ า เห็ น ควรให้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาแก้ ไ ขการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานที่ 4 หน่ ว ยงานบริ ห ารรายได้ / ผลประโยชน์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้ ว ย รองศาสตราจารย์ ป รี ย านุ ช กิ จ รุ่ งโรจน์ เจริ ญ เป็ น ประธาน อาจารย์ ท วี ศั ก ดิ์ จงประดั บ เกี ย รติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา และนางมรกต ภู่ทอง เป็นกรรมการ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข
การจัดตั้งศูนย์ภาษา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ เป็นประธาน อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองค าสุ ก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชลล ดา พงศ์ พั ฒ นโยธิ น และอาจารย์ ดร.สุ ทิ พ ย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์
เป็นกรรมการดาเนินการพิจารณาปรับแก้การจัดตั้งส่วนงานภายในให้สมบูรณ์
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขการจัดตั้งหน่วยงานที่ 4 หน่วยงานบริหาร
รายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขการจัดตั้งศูนย์ภาษา พิจารณาปรับแก้การจัดตั้ง
ส่วนงานภายในให้สมบูรณ์ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัยลาดับต่อไป
4.5 พิจารณารูปแบบถังขยะภายในมหาวิทยาลัย
นายสุ วิ ท ย์ มุ ด ทะเล ผู้ อ านวยการกองอาคารสถานที่ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 10/2559 ได้มีมติให้ กองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมดาเนินการเพิ่มจุดทิ้งขยะและจานวนถังขยะภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กองอาคารสถานที่จึงขอนาเสนอรูปแบบถังขยะเพื่อให้คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยพิจารณา
มีทั้งสิ้น 7 แบบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ รูปแบบถังขยะที่ 2 ประกอบด้วย ถังขยะ 3 ใบ ราคาใบละ 600 บาท รวมชุดละ 1,800 บาท
และมอบหมายกองอาคารสถานที่ฯ เร่งดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕9
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100
ปี ศรี สุ ริย วงศ์ จึงขอน ามติย่ อการประชุมสภามหาวิท ยาลั ย ครั้งที่ 12/๒๕๕9 นาเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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๕.2 กาหนดการจั ด งานวัน คล้ายถึงแก่พิ ราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุน นาค)
ประจาปี 2560 รายละเอียดกิจกรรม และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ กาหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่ง
การเชิดชู เกีย รติ และการจั ด งานวัน คล้ ายวัน ถึ งแก่ พิ ราลั ยสมเด็ จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์ (ช่ว ง บุ น นาค)
ประจาปี 2560และได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทากาหนดการงานวันคล้ายถึงแก่พิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2560 รายละเอียดกิจกรรม และพิ ธีบวงสรวงถวายเครื่อง
สังเวย และนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.3 การจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบสตมวาร (100 วัน)
ตามที่ ได้ มี ป ระกาศส านั ก พระราชวัง เรื่ อง พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้กาหนดจัดพิธีทาบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบสตมวาร
(100 วัน) เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณและร่วมไว้อาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช สานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทาโครงการ กาหนดการ รายการแสดง รายชื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรม และคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 และนาเรียนให้
ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.4 กาหนดการพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่ อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 อนุมัติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแด่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ในวันพฤหัสบดีที่ 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดทา (ร่าง)
กาหนดการพิธีถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) และนาเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.5 การจัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดโครงการ
อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตามมติ
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จานวน 999 รูป ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รวม 9 วัน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งดาเนินการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท แห่งละ 27 รูป พร้อมกัน
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กาหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และได้เชิญชวนหน่วยงาน
ต่ างๆ ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ค ณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาเข้ า ร่ว มในการอุ ป สมบทครั้ง นี้

๑๐

สรุปผู้เข้าร่วมอุป สมบทจานวน 33 คน และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็ นเจ้าภาพในการอุปสมบท รูปละ 2,999 บาท
ดังรายชื่อเจ้าภาพตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 กาหนดการการจัดประชุมงานทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจาปี 2560
มหาวิทยาลัยได้กาหนดจัดโครงการประชุมงานทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat)
ประจ าปี 2560 ระหว่างวัน ที่ 24 – 26 กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิ ฟ รีส อร์ท แอนด์ส ปา
จังหวัดชลบุรี เพื่อทบทวนนโยบายและกาหนดแนวทางในการดาเนิน งานของมหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศในยุคไทย
แลนด์ 4.0 รายละเอียดตามกาหนดการดังแนบ ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)
เข้าร่วมรับฟัง และรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2559 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 เวลา 10.45 น. และวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 รายงานการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ของวิทยาลัยการดนตรี
วิทยาลัยการดนตรีได้ส่งรายงานการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยการดนตรี ในภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2559 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2559) เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.8 การขยายระยะเวลาการประเมินครั้งที่ 2
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีการเปิดให้ประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) รอบที่ 2
ระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผ่านเว็บไซต์ http://pa.bsru.ac.th และได้ขยายเวลาการประเมิน
โดยเปิ ดระบบจนถึง วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 นั้น ในการนี้ กองบริห ารงานบุคคล ได้สรุปจานวนผู้ ประเมิน
ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ได้รับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ และขอขยายระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มกราคม พ.ศ.2560

5.9 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะท างานโครงการราชภั ฏ ร่ ว มใจส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และน้ อ มเกล้ า ฯ
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
และคาสั่ งแต่งตั้งคณะกองบรรณาธิการ โครงการราชภัฏ ร่วมใจเฉลิ มพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ฯ
ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี พ.ศ.2559 และทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี 2560 เพื่อสานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรง
เป็นครูแห่งแผ่นดิน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

๕.10 โครงการความร่วมมือระหว่างโครงการกองทุนการศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เบศรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างคนดีให้กับบ้านเมือง
และมีพระราชกระแสรับสั่งให้ ประธานองคมนตรีและองคมนตรีรับไปดาเนินการในฐานะ “ผู้ใหญ่ ใจดี” ดาเนินการ
จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อรองรับพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว มุ่งเน้นในการสนับสนุนสถานศึกษาทั้งสาย
สามัญและสายอาชีวศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดีแ ต่ยากจน ให้ได้เรียน
ต่อจนสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศควรน้อมนามาปฏิบัติโดยการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจนสาเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 การสมัครเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2560
สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) จัดให้มีการมอบรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน จึง ได้เปิดรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประจาปี 2560 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 การมอบรายงานการวิจัย
รองศาสตราจารย์ เกษม ช่ว ยพนั ง และคณะผู้ วิ จัย ได้ รับ ทุ น สนั บ สนุ น จากมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร ให้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ : กรณี ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในการทาวิจัยดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์
จากอธิการบดีแ ละบุ คลากรในสั งกัด มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยาที่ ได้ ให้ ค วามร่ว มมือ เป็ น อย่างดี
คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณและขอมอบเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 รายงานการเปิดบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน
สานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ปิดบัญ ชี ออมทรัพ ย์ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เลขที่บัญ ชี
403-645687-5 ชื่อบั ญ ชีเงิน ฝากลงทะเบี ยนนิ สิ ต และบัญ ชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เลขที่ บั ญ ชี
468-001071-2 ชื่อบัญชีผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาปี 2551 โดยเข้าบัญชีกองทุนพัฒ นามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

5.14 สรุปข้อมูลการปรับเปลี่ยนสังกัดภายหลังการ Reprofiling หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทาการ Reprofiling หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการ
ปิดรับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรที่ไม่เป็นที่นิยมของผู้เรียน จานวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม และสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ส่วนคณาจารย์ในสังกัดสาขาวิชาที่ไม่เปิดรับนิสิต
ใหม่ ได้กระจายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่นๆ ตามศักยภาพที่เหมาะสม
มติที่ประชุม รับ ทราบ และจะกาหนดการประชุม เพื่อพิจารณา ปรึกษาหารืออีกครั้ง กรณี กระจายคณาจารย์
ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่นๆ ตามศักยภาพที่เหมาะสม
๕.15 สรุปผลการประเมินโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจาปี 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดาเนินการจัดโครงการอนุ รักษ์สืบสานวัฒ นธรรมไทย
งานปีใหม่ ประจาปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ลานกิจกรรมอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุ ริยวงศ์ (ช่วง บุน นาค) และหอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่ อ ประกาศเจตจ านงค์ ใ นการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร พบปะแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งบุ ค ลากร
ในมหาวิทยาลั ย และเพื่อประกาศเกีย รติคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้ าที่ ผู้ ตั้งใจปฏิบั ติราชการและสร้างชื่อเสี ยงแก่
มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 697 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินจานวน 595 คน คิดเป็นร้อยละ
29.75
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 สรุปจานวนผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2560 และ
พนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กองบริ ห ารงานบุ คคล ส านั ก งานอธิก ารบดี ได้ ด าเนิ น การรับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ บรรจุแ ต่ งตั้ งเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2560 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 และพนักงาน
ราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ งได้บ รรจุแต่งตั้ งในวัน พุ ธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 รวมทั้ งสิ้ น จานวน
18 ราย โดยแยกเป็น
1. พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (เงิน บ ารุ งการศึ ก ษา) ครั้งที่ 1/2560 สายสอน 10 ราย และ
สายสนับสนุน 1 ราย รวม 11 ราย
2. พนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 18 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 :
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม”
นางสาวศิรินทิพย์ สุวรรณ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานอธิการบดี กองกลาง
เข้าอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 แก่หน่วยงานของรัฐ เรื่อ ง
“พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 : การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม
พ.ศ.2559 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

5.18 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ ในการประชุ ม สามั ญ ครั้งที่ 9 - 12/2559 ได้ มี บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นาเสนอเรื่องต่างๆ มายังสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งมีประเด็น
เพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1. สภาคณาจารย์ แ ละข้าราชการ ได้ มีก ารจั ดประชุ มสามัญ เดือ นละ 1 ครั้ง ท าให้ ห้ อ งประชุ ม
ของสภาคณาจารย์ฯ ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ สภาคณาจารย์ฯ ยินดีให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยใช้ห้อง
ประชุมของสภาคณาจารย์ฯได้ เพื่อความคุ้มค่าในการใช้งานของห้องประชุมของสภาคณาจารย์ฯ
2. การปรับปรุงสัญญาจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากที่ผ่านมาสัญญาจ้างนั้นมีระยะสั้น
สภาคณาจารย์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกตและเหตุผลในการปรับปรุงสัญญาจ้างแบบระยะสั้น ดังนี้
(1) สัญ ญาจ้ างแบบเดิมระยะสั้ น ทาให้ ไม่สามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้มาก เพราะ
สถาบันทางการเงินจะปล่อยสินเชื่อตามระยะเวลาสัญญาจ้าง
(2) สัญญาแบบเดิม ทาให้ เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในการทางาน ถึงแม้ว่าในความเป็นจริง
มหาวิทยาลัยก็จะต่อสัญญาให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนที่ผ่านการประเมิน
(3) การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่า
มหาวิทยาลัยจะทาสัญญาจ้างระยะยาว ถ้าบุคลากรประเมินไม่ผ่าน การผิดวินัยจรรยาบรรณหรือตาแหน่งงานถูกยุบ
มหาวิทยาลัยก็สามารถให้บุคลากรพ้นจากตาแหน่งได้
(4) การต่ อ สั ญ ญาจ้ า งอายุ ค รบ 60 ปี ซึ่ ง ในระยะสุ ด ท้ า ยอาจมี ข้ อ เสี ย คื อ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยบางคนคิดว่า เมื่อได้สัญญาจ้าง 60 ปีแล้ว อาจจะไม่ทุ่มเทการทางานจนเต็มความสามารถ
มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ นาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับสัญญาจ้าง 3 ระยะ เพื่อเป็น
ขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบุคลากร คือ
(1) ทดลองงาน 1 ปี
(2) ระยะที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี
(3) ระยะที่ 3 ครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์
3. การมีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนื่องจาก
ปัจ จุบั น มหาวิทยาลัย ฯ มีการปรับ ปรุงข้อบั งคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการพิจารณาข้อบังคับนั้ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทาให้ข้อบังคับที่ออกประกาศใช้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สภาคณาจารย์ ฯ เห็ น ว่ า การแก้ ไขข้ อ บั งคั บ ต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ตั ว แทนของ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์ ฯ ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เข้ า ร่ ว มพิ จ ารณาข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ นาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการให้ตัวแทนของคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. การพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) กรณีมีผู้ฟ้อง ฟ้องศาลปกครองนครราชสีมา ว่า
(1) การจัดการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) มติที่ประชุมในการตั้งรักษาการอธิการบดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการแต่งตั้งบุคคล
ใดเป็ นผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งมีอานาจและหน้าที่ในการบริห ารกิจการของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

๑๔

จะต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ (คาวินิจฉัยศาลปกครอง หน้า 10) และศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องกับคาตัดสินของศาลปกครองชั้นต้น
มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ จึงตั้งข้อสังเกตว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหลักการและเหตุผลและเนื้อหาสาระในพระราชบัญญัตินั้นเหมือนกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นส่วนราชการเหมือนกัน ดังนั้น การดารงตาแหน่งบริหารต่างๆ น่าจะเป็นไปตาม คาตัดสิน
ของศาลปกครอง ด้วยเช่นกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 รายงานอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานด้ ว ย Microsoft Office
2016 และ Microsoft Office 365
สานักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วย
Microsoft Office 2016 และ Microsoft Office 365” ซึ่ งจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 8 - 9 ธั น วาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาต (ทัต บุนนาค) เพื่อให้คณาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Office 2016
และ Microsoft Office 365 โดยมีคุณแคทรียา พุ่มพวง เป็นวิทยากร และมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จานวน 110
คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่นๆละ 55 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ท าวิจั ย ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ ส านั ก วิท ยบริก ารฯ โดยจั ด ให้ มี ก ารอบรมการใช้ โปรแกรม
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเทคโนโลยี 1 ชั้น 8 อาคารบรรณราชนครินทร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21
อาจารย์ วิ ท วัส กรมณี โรจน์ อาจารย์ ส าขาวิช านาฏยศิ ล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นานิสิตนักศึกษาแขนงวิชาเอกนาฏยศิลป์สากล จานวน 10 คน เข้าร่วม
การแข่งขั น เชี ย ร์ ลี ด ดิ้ งชิ งแชมป์ ป ระเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจ าปี 2559 (The 21th Cheerleading Thailand
Championships 2016) เมื่อวัน ที่ 10 ธัน วาคม พ.ศ.2559 ณ ไอส์ แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์
แลนด์ รามอินทรา ซึ่งได้รับรางวัล คือ เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากสมาคมเชียร์ลีดดิ้ง
ไทยแลนด์ (Thailand Cheerleading Association : TCA) ประเภทเต้ น คู่ ป ระกอบพู่ (Open Team Cheer
Freestyle Pom)
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้
นิสิตนักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

๑๕

5.22 รายงานผลการดาเนินโครงการ “การสร้างประโยชน์จากความร่ วมมือของการบริการวิชาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจาปีการศึกษา 2559”
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดทาโครงการ “การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของ
การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจาปีการศึกษา 2559” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม พ.ศ.2559 เพื่อให้บริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่สังคมและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
1. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชนและองค์กรภาครัฐ ณ ห้องประชุม
นรราชจานง ชั้น 7 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่ อวันที่ 12,19 ,26 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559
2. บุคคลทั่วไปและผู้สนใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 19,20,26,27
พฤศจิกายน และ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.23 รายงานผลการจัดโครงการอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
สถาบั น วิจั ยและพัฒ นา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมนักวิจัยแห่ ง
ประเทศไทย และส านั ก งานคณ ะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) จั ด โครงการอบรมด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00 - 20.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง) โดยดาเนินการประเมินโครงการด้วยการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของส านั กงานคณะกรรมการวิจัย แห่ งชาติ (วช.) โดยผู้ เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ ม ประกอบด้ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ รามสูต และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ คณะกรรมการจากสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 16 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 รายงานผลการนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The 9th Biomedical Engineering
International Conference (BMEICON 2016) ณ จังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยนาเสนอในหัวข้อ “Development of an Information System for
Medical Equipment Management in Hospitals”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.25 รายงานผลการดาเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการจัดโครงการพัฒ นา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 : โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิชาชีพ : หลังการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 5 ได้แก่ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 พร้อมทั้งจัดทารายงานการดาเนิน
โครงการดังกล่าว จานวน 2 เล่ม เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยลงนาม และมอบให้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายประกันคุณภาพ จานวน 1 เล่ม และส่งคืนสาขาวิชา จานวน 1 เล่ม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

๕.26 นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์
นายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
หัว ข้อ “ในหลวงในดวงใจฉัน ” ในโครงการ “อนุรักษ์วัฒ นธรรมเพื่อเทิดพระเกีย รติ” ณ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้
นิสิตนักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
๕.27 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
หน่ ว ยงานภายในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ได้ จั ด กิ จ กรรม / โครงการต่ า งๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยศูน ย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ดาเนินการโครงการสารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ โครงการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพนันหวยใต้ดิน และ
โครงการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนกรุงเทพมหานครต่อเทศกาลปีใหม่ และดาเนินการเผยแพร่ผล
การสารวจโครงการดังกล่ าวใน หนั งสือพิมพ์ ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสื อพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ประชาไท
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ Today Line
2) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ส มหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี ได้ปฏิบัติห น้าที่รักษาราชการแทน
อธิการบดี เรื่อง สั่งการไปราชการของอธิการบดี สั่งการรักษาการแทนอธิการบดี และคาสั่งการยานพาหนะ ระหว่าง
วันที่ 5 - 7 มกราคม พ.ศ.2560
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการทานุบารุง อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทย : สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึก ษา 1/2559 เมื่อวันที่
13 ตุลาคม พ.ศ.2559
4) สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ดาเนินการส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ประจาเดือนธันวาคม 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหั สบดีที่ 9
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 รายงานข้อมูลกิจกรรมทางวิชาการ (ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2560)
นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รายงานข้อมูลกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2560
ให้คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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6.3 ขอเชิญรับชมการแสดงโขน เรื่อง ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับชมการแสดงโขน เรื่ อ ง ธ เสด็ จ จากฟ้ า คุ้ ม ประชาชาวสยาม ในวั น พุ ธ ที่ 18
มกราคม พ.ศ.2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.45 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

