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การประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1๒/2558
วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๘. อาจารย์อนุรักษ์
๑๙. นางสาวอรุณี
๒๐. อาจารย์ ดร.ปวิช
2๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
2๒. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๕. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๗. นายสุชาครีย์
2๘. อาจารย์วารยา
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ทองสิน
สุ่นสวัสดิ์
วณิชยานันต์
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
วาตะ
ปทุมชาติพัฒน์

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย ฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะ ฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(แทน) ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

๒

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
2. นางสาววรรณดี
3. นางมรกต
4. นางจันทร์จิรา

ฟุ้งขจร
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
ภระกูลสุขสถิตย์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นายสุวิทย์
3. นางบุญเพ็ญ
4. นางสาวกัลย์ธมน
5. อาจารย์อภิญญา

วงษ์พันทา
มุดทะเล
หงษ์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์
หนูมี

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานกิจกรรม/โครงการของคณะ ทั้ง 6 คณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ขอให้คณบดี ทั้ง 6 คณะ รายงาน
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังนี้
1) คณะครุศาสตร์ ได้รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑) ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนา
คณาจารย์ และบุ คลากร คณะครุ ศ าสตร์ ณ โรงแรมภูว นาลี รีส อร์ท จั งหวัด นครราชสี ม า เพื่อเตรีย ม
ความพร้อมสู่การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
๒) คณะได้มีการกระตุ้น ให้คณาจารย์และบุคลากรใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณบารุงการศึกษาตามแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คณะฯกาหนด ซึ่งการดาเนินการในเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง ขณะนี้ยังไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
๓) คณะครุศาสตร์มีการก่อสร้างและต่อเติม ห้องศิลปกรรม ห้องน้า หลังคา และ
โรงยิม ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ

๓

2) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑) การเปิดหลักสูตรนวัตกรรมทางการเกษตรและซัพพลายเชน และเพิ่มภาควิชาอีก
๔ ภาควิชา
๒) การจัดทาการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓) เงิน ๘๐ : ๒๐ ที่มอบให้แก่มหาวิทยาลัย ในส่วนของ ๘๐ % นั้น คณะกรรมการ
ประจาคณะเล็งเห็นว่าควรหัก ๓ % ให้แก่คณะ โดยใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ
3) คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
1) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2558 คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาเดินทาง
ไปอบรม ณ ประเทศเกาหลี จานวน 2 สัปดาห์
2) ในวัน พุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการลงนามข้อตกลง
ความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท เมเจอร์ กรุ๊ ป ในการท ากิ จ กรรมสหกิ จ ศึ ก ษา โดยให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสามารถฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพได้โดยมีค่าตอบแทน
3) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ของคณะ พร้อมทั้งฟังธรรมะและข้อคิ ดดีดีในการปฏิบัติงานโดยศาสตราจารย์ ดร. พระพรหม
บัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานการจัดโครงการ จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
1) ระหว่ า งวั น ที่ ๑๓ - ๑๕ ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๕๘ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ แก่คณาจารย์และบุคลากร ด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการบริหารจัดการสานักงานคณบดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2) ในวั น ที่ ๑๗ ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ฝ่ า ยวิ ช าการ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จั ดโครงการพัฒ นาหลั กสู ตร ระยะที่ ๑ โดยวิทยากร นายวุฒิ ศักดิ์ ปฐมศาสตร์ นักวิชาการ
แรงงานชานาญการ กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ อาคารพระยาสุรวงศ์วัฒน
ศักดิ์ (อาคาร ๒๗) ชั้น ๔ ห้อง ๒๗๐๔A บรรยายหัวข้อ "พัฒนาหลักสูตรอย่างไรให้ถูกใจตลาดแรงงาน" และ
ดร.ภัทรียา สุมะโน อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตและ ผู้ดาเนินรายการ สูงวัยใจเกินร้อย
บรรยายหั ว ข้ อ "ทิ ศ ทางการเตรี ย มหลั ก สู ต รให้ พ ร้ อ มส าหรั บ โครงสร้ า งใหม่ ข องประชากร" โดยมี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และในช่วงบ่ายเป็นการประชุม
คณาจารย์และบุคลากรคณะฯ
3) ในวั น ที่ ๒๓ ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๕๘ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
จั ด โครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสั งสรรค์ ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อนรั บปี ใหม่ “หรรษาฮาเฮ AEC+”
ซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้อง ๒๗๐๔ A พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสมภพของ
สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ณ ศาลจตุรมุข และในช่วงบ่ายเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาคาร ๒๗ ชั้น ๔ ห้อง ๒๗๐๔ A โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ลิ น ดา เกณฑ์ มา อธิ การบดี เป็ นประธานกล่ าวเปิ ดโครงการ และรั บฟังวัตถุ ประสงค์การจั ดกิ จกรรมจาก

๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดี ซึ่งภายในงานมีการแสดงของคณาจารย์ และบุคลากร
การประกวดการแต่งกายสไตล์ AEC+ และการจับฉลากของขวัญปีใหม่
5) บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม
พ.ศ.2558 โดยจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนายตารวจสถานีตารวจนครบาลภาษีเจริญ
6) วิทยาลัยการดนตรี ได้รายงานการจัดโครงการ จานวน 5 โครงการ ดังนี้
1) ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม พ.ศ.2558 วิทยาลัยการดนตรี ได้เข้าร่วมแสดง
ดนตรี ใ นโครงการประกวดร้ อ งเพลงเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในวั น ที่ 5 ธั น วาคม พ.ศ.2558 ณ พระราชวั ง
รัตนรังสรรค์ (จาลอง) จังหวัดระนอง
2) ระหว่างวันที่ 9 – 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 วิทยาลัยการดนตรี ได้จัด โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนานิวัตสู่ความเป็นเลิศ : การแสดงดนตรี BSRU Wind Orchestra Masterclass & Concert
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3) ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 วิทยาลัยการดนตรี ได้จัดโครงการ
ดนตรีสัญจร : Masterclass in Music Education Guide and Road Show ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 จังหวัดอุดรธานี
4) ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม และวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2558 วิทยาลัย
การดนตรี ได้จัดโครงการดนตรีในสวน ณ สวนหลวงพระรามแปด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5) ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม พ.ศ.2558 วิทยาลัยการดนตรี ได้จัดโครงการ
ประชุมสั มมนาเพื่อระดมความคิดในการจั ดทาแผนกลยุทธ์ แผนบริห ารความเสี่ ยง และแผนการประกัน
คุณภาพ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 27 ชั้น 11
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ
บริการวิชาการสู่สังคมของมหาวิทยาลัย ณ ชุมชนวัดบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 รายงานสรุปจานวนผู้มารายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบแรก)
ประจาปีการศึกษา 2559
นางสาวอรุ ณี คู่วิมล ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานสรุป
จานวนผู้มารายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบแรก) ประจาปีการศึกษา 2559
โดยมี ผู้ มารายงานตัว ทั้ง สิ้ น 726 คน และปฏิทิ นการรับ สมัค รสอบคัด เลื อ กเข้ าศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบสอง) ประจาปีการศึกษา2559 มีการปรับเปลี่ยนวันเวลาใหม่ตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕

1.4 การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทารายงาน
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ระยะที่ 2 (วิ พ ากษ์ ) ในวั น อั ง คารที่ 15 ธั น วาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 – 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1๑/2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
1๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 กาหนดการประชุ มอาจารย์ และบุ ค ลากรมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้า พระยา
ครั้งที่ 2/2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกาหนดให้
มีการประชุมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 24 ธัน วาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โดยวาระที่ 1 การมอบโล่
แด่ผู้ ปฏิบัติราชการ ณ มบส. ครบ 25 ปี การมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูอาจารย์ ที่ได้รับ
ตาแหน่งผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจาปี 2556 – 2558 การมอบใบประกาศเกี ยรติคุณแก่ผู้ที่มอบ
ทุนการศึกษา จ านวนเงิน 10,000 บาทขึ้นไป ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบั น รอบปี ก ารศึก ษา 2557 และการลงนามข้อตกลงความร่ว มมื อการดาเนิน งานตามแผนกลยุท ธ์
ระหว่ า งคณะ ศู น ย์ ส านั ก วิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา โดยมอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ จัดระบบและดูแลความ
เรียบร้อยในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว และเวลา 12.30 – 20.00 น. ได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ “ย้อนยุค”
โดยมีการแข่งขันกีฬา การประกวดการแต่งกายย้อนยุค และงานเลี้ยงสังสรรค์คณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเตรียมการนาเสนอผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด โครงการสั ม มนาทบทวนงาน นโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยาและสภาวิช าการร่ ว มกั บคณะกรรมการอานวยการ
มหาวิ ท ยาลั ย (กอม.) ระหว่ า งวั น ที่ ๑๘ – ๑9 ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ภู ว นาลี รี ส อร์ ท เขาใหญ่

๖

จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามและประเมิ นผลการดาเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์
สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่กรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในบริ บ ทความท้ า ทายใหม่ เพื่ อ การก าหนดเป้ า หมาย นโยบาย และแนวทางพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย”
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การเตรียมการนาเสนอผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

๔.๒ (ร่ า ง) รายละเอี ย ดฝ่ า ยพิ ธี ก ารงานวั น คล้ า ยวั น ถึ ง แก่ พิ ร าลั ย สมเด็ จ เจ้ า พระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กาหนดจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลั ยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนาค) ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ในการนี้ฝ่ายพิธีการ จึงได้จัดทา
(ร่าง) รายละเอียดฝ่ายพิธีการงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) พิจารณา (ร่าง) ฯ ดังกล่าว
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเพิ่มกิจกรรมการเสวนา
เรื่อง คุณชายช่วง : จากข้าบดินทร์สู่ผู้สาเร็จราชการแผ่นดินแห่งสยามประเทศ ในวันอังคารที่ 19 มกราคม
พ.ศ.2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม เห็ นชอบ (ร่ า ง) รายละเอี ยดฝ่ ายพิธี ก ารงานวัน คล้ า ยวั น ถึง แก่ พิ ราลั ยสมเด็ จเจ้า พระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
๔.๓ สรุปผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ตรวจเยี่ยม
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ทั้ง ๑๖ หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้สรุปสาระสาคัญ ประเด็นปัญหาของ
หน่วยงาน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ มาเพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและพิจารณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้หน่วยงานต่างๆ นาข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยไปพิ จารณาและเร่งด าเนิ นการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในการ
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๔.๔ การเสนอขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นางสาวดวงกมล บุญย์เพิ่ม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๗๒๖ เลขที่ดิน ๓๘๘
ตาบลบางบาหรุ อาเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๓.๕ ตารางวา และที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๒๗๒๔ เลขที่ ดิ น ๓๘๖ ต าบลบางบ าหรุ อ าเภอบางพลั ด จั งหวั ดกรุ งเทพมหานคร เนื้ อที่ ๒ งาน

๗

๗๖ ตารางวา รวมเนื้ อที่ ทั้งหมด ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา (๑๓๗๙ ตารางวา) มี ความประสงค์ เสนอขาย
กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมทรัพยสิทธิ์ต่างๆ ตามโฉนดข้างต้น เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อย
ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์
ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร หาข้อมูล ในเชิงลึกเพิ่มเติม เพื่อนาเสนอให้
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาจุดอ่อน – จุดแข็งในการเสนอขาย
กรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว
รองศาสตราจารย์ ปรี ย านุ ช กิ จรุ่ ง โรจน์ เ จริ ญ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ว่ า ควรมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณา หาข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลการเสนอขายกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการเสนอขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณา คือ
รองศาสตราจารย์ ปรี ยานุ ช กิจรุ่ งโรจน์ เจริ ญ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ลาวั ลย์ ฟุ้ งขจร ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.
จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ร่วมกันพิจารณา หาข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลการเสนอขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ดังกล่าว เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการทราบอีกครั้งหนึ่ง
๔.๕ ธนาคารกรุงเทพ นาเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด สาขาเจริญพาศน์ นาเสนออัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา ๔ , ๕ , ๗ ,
๑๐ เดือน เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็ น ควร เลื่ อ นการพิจ ารณาการน าเสนออั ตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารกรุงเทพ จากั ด
สาขาเจริญพาศน์ ในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากผู้อานวยการกองคลังติดราชการ
๔.๖ (ร่ า ง) ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จเจ้ าพระยา ว่ าด้ วยการบริ หารและการ
ดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
ตามที่ ส ภามหาวิ ทยาลั ยได้ ประกาศจั ดตั้ งโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้ าพระยาเป็ น ส่ วนงานภายในที่ มี ฐานะเที ยบเท่ าคณะ ตามประกาศสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น เพื่อให้การบริหารและการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร และการดาเนินงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขึ้น
ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะร่วมกัน ดังนี้
1) วิธีการได้มาซึ่งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตนั้น สามารถเปิดกว้างให้บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้เกษียณอายุราชการและ ผู้มีประสบการณ์เข้าดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ได้หรือไม่
2) วาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการควรระบุให้ชัดเจนว่าคราวละ 4 ปี และ
สามารถดารงตาแหน่งได้ไม่เกินกี่วาระติดต่อกัน

๘

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการได้มาซึ่งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต และ
วาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ การกาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่ งได้เสนอให้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณาอัตรากาลั ง
พนั กงานของสถาบั น อุ ดมศึ กษาเพิ่ มใหม่ ให้ แก่ ส ถาบั นอุ ดมศึ กษา โดยคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้ชะลอการขออัตรากาลังพนักงานสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งไว้ก่อน มีข้อเสนอแนะให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการ รายละเอียดดังแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ รายงานผลและข้อเสนอแนะ แนวทางพัฒนาผลการตรวจรับการประเมิน การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รายงานผลการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในส่วน
ขององค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ การมอบทุนการศึกษา
ศิ ษย์ เก่ า รุ่ น ๕ วิ ทยาลั ย ครู บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา ได้ จั ดงานสั งสรรค์ สานสายใยรวมใจ
ลู กสุ ริ ยะขึ้น เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๑ พฤศจิ กายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้ องโถงชั้น ๒ อาคาร ๑๑ ในการจัดงานครั้งนี้
คณะศิษย์เก่า รุ่น ๕ ได้รวบรวมเงินบริจาค จานวน ๑๗๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ รายงานผลการนานิสิตเข้าร่วมประชุมสัมมนาสภานิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ได้ ร ายงานการเข้ า ร่ ว มสั ม มนาสภานิ สิ ต –
นั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๕ สรุปการบรรยายของสานักงบประมาณคราวประชุม ทปอ. ครั้งที่ ๖ (๑๒๖)/๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้ส่งสรุปการเข้าร่วมรับฟังบรรยายของสานัก
งบประมาณ เรื่องการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง

๙

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๖ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมุนไพรไทยและการทาลูกประคบสมุนไพร
ศูนย์ การศึ กษาอู่ ทองทวารวดี ได้รายงานการต้ อนรั บคณาจารย์ จากบั ณฑิ ตวิทยาลั ยและ
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ที่ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมุนไพรไทยและการทาลูกประคบสมุนไพร
ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๗ รายงานการจัดโครงการของสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รายงานการจัดโครงการ จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
1) โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา” ครั้ งที่ 6 ในหั วข้อ “รามายณะสู่ รามเกียรติ์กับงานศิลปกรรมไทย : การสาธิตการแสดงโขน
ชุด พระรามปูนบาเหน็จประกอบวงโยธวาธิต”
2) โครงการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพ และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรม
ครูนาฏยศิลป์เชิงปฏิบัติการ “นาฏยศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 2” : นาฏยศิลป์ไทยลีลาพม่า
3) โครงการการจั ดการเรี ยนการสอนระดั บอุ ดมศึ กษา “อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ :
การสอนนาฏยศิลป์ศึกษา ครั้งที่ 1”
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๘ รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้วยทุนทางวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบั ติการเพื่อส่ งเสริมศิลปหั ตถกรรม โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ในวันพุธที่ ๒๕
พฤศจิ กายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ชั้น ๑๑ อาคารพระยาสุ รวงศ์ไวยวัฒน์ (อาคาร ๓๐)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๙ ขอปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สถานี บริ การสารสนเทศศรี ราชา ได้ เปิ ดบั ญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ ชื่ อบั ญชี “สถานีบริ การ
สารสนเทศศรีราชา” เลขที่บัญชี ๔๐๑-486999-5 กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ยอดเงิน
๑๓๔,๘๗๓.๔๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งขณะนี้ทางสถานีบริการ
สารสนเทศศรี ราชา ได้ทาการปิ ดการเรี ยนการสอนแล้ ว จึงได้ขอปิดบัญชีดังกล่ าว พร้อมทั้งมอบเงินจานวน
๑๓๔,๘๗๓.๔๐ บาท (หนึ่ งแสนสามหมื่ นสี่ พันแปดร้ อยเจ็ดสิ บสามบาทสี่ สิ บสตางค์ ) ให้ แก่ มหาวิ ทยาลั ยไว้
ใช้ประโยชน์ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐

๕.๑๐ รายงานผลการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี
วิทยาลั ยการดนตรี ได้ส่ งรายงานผลการดาเนินงานของวิทยาลั ยการดนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๘
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
มหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๑ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/สานัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ได้ จั ดทาข่าวประชาสั มพันธ์ HU-SO ประจาเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/255๙
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/255๙ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การสนับสนุนน้าดื่มบริการให้แก่นักปั่นกิจกรรม "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ"
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รัฐบาล
ได้จัดกิจกรรม "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ" มหาวิทยาลัยควรจัดน้าดื่มบริการให้แก่นักปั่นจักรยานในวันดังกล่าว
เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ขบวนนักปั่นจักรยานผ่าน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ มว่ า มอบหมายนายสุ ช าครี ย์
ก่อเกียรติตระกูล ดาเนินการเรื่องการสนับสนุนน้าดื่ม โดยใช้น้าดื่มของมหาวิทยาลัย จานวน 1,000 ขวด และควร
จัดทาป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจุดบริการน้าดื่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องจากมี
หน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนน้าดื่มเป็นจานวนมาก ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกทราบอีก
ด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมาย นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล เป็นผู้ดาเนินการ

๑๑

6.3 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.
2558 เวลา 07.00 น. ขอเรียนเชิญคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิต
วางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ายั ณ พุ ท ธลา แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า งานกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย
แห่งประเทศไทย กาหนดจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ระหว่าง
วันที่ 9 - 18 มกราคม พ.ศ.2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ประจาปี 2558
รองศาสตราจารย์ปรี ยานุช กิจรุ่ งโรจน์เจริ ญ แจ้งให้ ที่ประชุ มทราบว่า ในวันอังคารที่ 22
ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. จะมีการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละคณะ เพื่อทาหน้าที่ Admin และวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 –
16.30 น. จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่ อทาหน้าที่ Admin ณ สานักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5 และ 6
จึงขอความอนุเคราะห์ให้คณะส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน หมู่เรียน รายวิชา และจานวนนิสิตที่จะเข้าระบบออนไลน์
อย่างเร่งด่วน
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 การจั ด ท าหลั ก สู ต รและรายวิ ช า ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ผ่านระบบออนไลน์
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งให้ ที่ประชุ มทราบว่า สื บเนื่องจากมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการใช้งานระบบ KKU
TQF MIS (การจัดทาหลักสูตรและรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านระบบ
ออนไลน์ ) โดยสามารถน าระบบดังกล่ าวไปใช้งานและพัฒ นาต่อ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับนโยบายต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

6.7 กฎบั ต รการตรวจสอบภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทากฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในให้คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.8 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ได้รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เพื่อวัดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ และทราบข้อมูลด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เพื่อนาผล
การสารวจ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบมาพิจารณาทบทวน วิเคราะห์
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.45 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

