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รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2560
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
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. อาจารย์สรสินธุ์
2๒. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยานันต์
มีแก้วกุญชร
วิไลลักษณ์
ทองสิน
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
ฉายสินสอน
วัฒนพานิช
พุทธลา
ศิริสวัสดิ์ชัย

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๒. อาจารย์ ดร.ปวิช
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
4. นายสุวิทย์

ทองคาสุก
ผลงาม
สุทัศน์ ณ อยุธยา
มุดทะเล

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นางสาววรรณดี
3. นางมรกต
4. นายอภิชาติ
5. นางบุญเพ็ญ
6. ดร.จานงค์
7. นางสาวกฤตยา

วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
สิงห์ชัย
หงษ์ทอง
ตรีนุมิตร
สุวรรณไตรย์

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาการแทนผู้อานวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น.
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ มา ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ กล่ าวเปิ ดประชุม และด าเนิน การประชุ ม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ ยมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษสาหรับคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา
9.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 11
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ตามที่ น ายสุ ช าครี ย์ ก่อ เกี ย รติต ระกู ล ผู้ อานวยการส านั ก งานอธิก ารบดีได้ เกษี ย ณอายุ ราชการ
ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน เป็นผู้รักษาราชการแทน
ผู้ อานวยการส านั กงานอธิการบดี จนถึงวัน ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 นั้น เพื่ อให้ การดาเนิน งานของส านักงาน
อธิการบดีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (1) จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
ให้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป หรือจนกว่า
การประเมินผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีจะแล้วเสร็จ
มติที่ประชุม รับทราบ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ให้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

๓

1.3 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์มรกต ภู่ทอง)
ตามที่ ได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า
ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไปแล้ว
นั้น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง อาจารย์มรกต
ภู่ทอง ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติงานดังนี้
1) รักษาการผู้อานวยการกองคลังจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2) ให้คาปรึกษาการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน การคานวณต้นทุนกาไร และกลั่นกรองงานด้าน
การเงิน การคลัง และการบัญชีของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องก่อนเสนอให้อธิการบดีลงนาม
3) รับผิดชอบงานด้านการจัดตั้งหน่วยงานจัดหารายได้และพัฒนาโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
4) งานอื่นๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ แต่งตั้งอาจารย์มรกต ภู่ทอง ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2560 เป็นต้นไป
1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหารตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า รับ การประเมิ น
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการ
กาหนดระดั บ ต าแหน่ งและแต่ งตั้ งข้ าราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น พ.ศ.2555
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการ
ประเมินฯ
มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทผู้บริหารตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
1.5 โครงการเพิ่มประสบการณ์ ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒ นธรรม” ในต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒ นธรรม” ในต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ 13 ประเทศ โดยมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการทั้งหมด
จานวน 287 คน เดินทางตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยมีผู้บริหารที่จะเดินทางไปร่วม
พิธีปิดโครงการเรียนร่วมในมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ดังนี้ 1) วิทยาลัยลิปา ซิตี้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2) มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3) มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย ประเทศ
มาเลเซีย 4) มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 5) มหาวิทยาลัยนานาชาติ
พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 6) มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔

1.6 กาหนดการโครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ระยะที่ 1
มหาวิทยาลัยกาหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ระยะที่ 1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 18 – 19 เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 15
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบาย และแนวทางการ
พัฒ นาคุณ ภาพหลักสู ตร” และวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 สั มมนาในหั วข้อ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน
ยุคใหม่”
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.7 กาหนดการประชุมคณะผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2
ตารางกาหนดการประชุมคณะผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24
ลาดับ
หน่วยงาน
1 ศูนย์/สานัก

วัน
เวลา
วันที่ 24 เมษายน 2560 09.00 – 12.00 น.

2

คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 24 เมษายน 2560 13.00 น.

3

คณะครุศาสตร์และ
โรงเรียนสาธิตฯ

วันที่ 25 เมษายน 2560 13.00 น.

4

คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ ฯ และ วันที่ 26 เมษายน 2560 13.00 น.
ศูนย์ฯ อู่ทองทวารวดี
คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ และ วันที่ 27 เมษายน 2560 13.00 น.
วิทยาลัยการดนตรี

5

มติที่ประชุม

สถานที่
ห้องประชุม
อาคาร 1 ชั้น 4
ห้องประชุม
อาคาร 7 ชั้น 5
ห้องประชุม
อาคาร 30 ชั้น 10
(ห้อง 301001)
ห้องประชุม
อาคาร 27 ชั้น 4
ห้องประชุม
อาคาร 27 ชั้น 4

รับทราบ

1.8 แนะนาทีมบริหารองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดการเลือกตั้งทีมบริหารองค์การบริหารนิสิตนักศึกษา ปีการศึกษา
2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมีนิสิตของแต่ละคณะสนใจสมัครลงรับเลือกตั้งจานวน 11 ราย และผล
การเลือกตั้งได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1) นายอวิโรธน์ มัชฌิมพงษ์ ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา
2) นางสาวเกศินี บุญสะอาด ตาแหน่ง ประธานสภานักศึกษา
3) นายอธิเบศร์ สร้อยแจ่ม ตาแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
4) นายเกียรติศักดิ์ สุขหลอ ตาแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
5) นายธีรพันธุ์ สิงขรรค์ ตาแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
6) นายภวิศร์ธรณ์ ศรียะพันธ์ ตาแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
7) นายสุวรรณชัย แก้วสวนจิก ตาแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี
มติที่ประชุม
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1.9 โครงการบ้านสมเด็จฯ เอนเตอร์เทนเมนท์ ปีที่ 5
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการบ้านสมเด็จฯ เอนเตอร์
เทนเมนท์ ปี ที่ 5 ตอน “ที เด็ จ ฯ 3 บอดี้ส แลม เดอะ พาวเวอร์ ออฟ แชริ่ง คอนเสิ ร์ต ” โดยการนาผลงานนิ สิ ต
นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการทางานอย่างเข้มข้น ทั้ง 3 ประเภท ไม่ว่าจะเป็น ค่ายละครเวที ค่ายเพลง ค่ายคอนเสิร์ต
เพื่อแสดงผลงานในวันเดียวกัน ซึ่งมีที่มาจากแนวคิดเริ่มต้น ดังนี้ โครงการ : ทีเด็จฯ 3 กิจกรรม “ทาดี” ตามคาพ่อ
สอน 9 ดีที่ 1 : “สร้างคนให้ทาละครด้วยคาสอนของพ่อนาใจ” โดยนาคาสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องของ
การ “ให้อภัย” มาใช้ในบทละคร เรื่อง The End has No End (จุดจบแห่งพันธนาการ) โดยมีกาหนดจัดการแสดง
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.๒๕60
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 โดยไม่มีการแก้ไข

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุ มให้ พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลั ย รองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.๒๕60
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะผู้ บริห ารมหาวิทยาลั ย รองอธิการบดี และผู้ ช่วยอธิการบดี ครั้งที่
3/2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ได้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้าพระยา น าเสนอเรื่องต่างๆ มายังสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งมีประเด็นเพื่อนาเสนอ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1) การบริหารเงินกองทุนสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการเงินในกองทุนสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการนา
ดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยมาบริหาร ซึ่งปัจจุบันผลตอบแทนที่ ได้จากเงิน
ฝากยั งต่ า สภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ เห็ น ว่าควรน าเงิน บางส่ ว นของกองทุ น สิ ท ธิป ระโยชน์ เกื้ อกู ล พนั กงาน
มหาวิทยาลั ยมาให้ บุ คลากรของมหาวิทยาลัย กู้ยืมโดยผ่านกองทุนสุ ริยะ โดยการคิดดอกเบี้ยประมาณ ร้อยละ 4
รวมทั้งให้ขยายระยะเวลาในการผ่อนชาระเป็น 5 ปี มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เห็นควรนาเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณานาเงินในกองทุนสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย มาให้กองทุนสุริยะกู้ยืมเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนที่ดีและปลอดภัยของการลงทุน

๖

ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์ ม า กล่ าวเพิ่ ม เติ มว่า มอบหมายคณะกรรมการบริห าร
เงินกองทุนสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยนาไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
2) การเลือกตั้งตัวแทนของคณะมาเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลัย ได้จั ดการเลื อกตั้งกรรมการสภามหาวิท ยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์ เมื่อวัน ที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แทนคณาจารย์ที่จะหมดวาระลงและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา พ.ศ.2547 เห็นว่าการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในส่วนของตัวแทนคณะ ผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนจะสามารถลงคะแนนให้ตัวแทนของคณะใด
ก็ได้ ซึ่งบุคคลถ้าอยู่ภายนอกคณะจะไม่ทราบข้อมูลของผู้ที่ถูกเลือกเพี ยงพอ และทาให้ไม่เป็นการเลือกตั้ งที่มาจาก
คณะโดยตรง สภาคณาจารย์และข้าราชการเห็นว่าผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในคณะควรลงคะแนนเลือกตั้งตัวแทน
คณะได้เพียงคณะที่ตนเองสังกัดเท่านั้น ซึ่งจะทาให้ได้ตัวแทนจากคณะที่สามารถเป็นตัวแทนของคณาจารย์ ในการ
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแก้ไขวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยในส่วนของตัวแทนคณะ โดยเลือกตั้งเฉพาะคณะที่สังกัด
เท่านั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลือกตั้งตัวแทนของคณะมาเป็น
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดาเนินการไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ หากจะดาเนินการตาม
ข้อเสนอของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยต้องแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเสียก่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็ จ ก๋าค า กล่ าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการเลื อกตั้งตัว แทนของคณะ
มาเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรเป็นตัวแทนจากคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
3) การมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ย ได้ให้ห น่วยงานต่า งๆ สามารถเสนอชื่อบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถทาง
ด้านวิชาการ เพื่อนาเสนอให้ผู้บริหารคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทาง
สภาคณาจารย์และข้าราชการเห็นว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ต้องการผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
หลากหลายครอบคลุ ม ในทุ ก ๆ ด้ า น จึ งสมควรให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ สามารถเลื อ กผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ โ ดยตรง เช่ น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการจัดการ ซึ่งจะทาให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า รับทราบข้อเสนอจากสภาคณาจารย์
และข้าราชการ และต้องศึกษารายละเอียดนาไปสู่การพัฒนาและวางแผนในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม
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4.2 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
วิทยาลัยการดนตรี ได้มีมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการดนตรี ครั้งที่ 18/2559
เมื่อ วัน พุ ธ ที่ 9 พฤศจิ กายน พ.ศ.2559 แต่งตั้งให้ นางสาวกัญ ญา แก้ ว ประดิ ษ ฐ์ นั ก วิช าการการเงิน และบั ญ ชี
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสานักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้มีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและได้มีประกาศจัดตั้งส่วนงานภายใน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.
2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ าวเพิ่ ม เติ ม ว่ า มหาวิท ยาลั ย จะต้ อ งด าเนิ น การ
แต่งตั้งให้ นางสาวกัญญา แก้วประดิษฐ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
วิท ยาลั ย การดนตรี เนื่ องจากต้องประเมิ น เข้าสู่ ตาแหน่งที่ สู งขึ้นก่อนจึง จะปฏิ บัติ ห น้ าที่หั วหน้าส านักงานคณบดี
วิทยาลัยการดนตรีได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวั ลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า
สานักงานต่างๆ ควรมีประกาศ หรือคาสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งนั้นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการประเมินเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งให้ นางสาวกัญญา แก้วประดิษฐ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนหัวหน้าสานักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี และมอบหมายทุกหน่วยงานเสนอกรอบการประเมินเข้าสู่ตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อไป
4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และรายงานการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุง กฎ
ระเบี ยบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
ระยะที่ 3” ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ เดอะ คาแนล การ์เด้น รีส อร์ท อาเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี และงานวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัยได้กาหนดขั้นตอน กระบวนการ ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.
2560 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบให้ น าข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บที่ มี ค วามเร่งด่ ว นเสนอเข้ าพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบและนาเข้าสู่การพิจารณา ตรวจสอบของคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ สมหมาย มหาบรรพต ประธานกลุ่ มการทบทวน แก้ ไข ปรั บปรุ ง ข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ... ได้จัดท า
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ... พร้อมทั้งตารางเปรียบเทียบ (ฉบับเดิมและฉบับใหม่) ของการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
2) นางมรกต ภู่ทอง ประธานกลุ่มทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...
ได้จัดทา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ... พร้อมทั้งตารางเปรียบเทียบ (ฉบับเดิมและฉบับใหม่) ของ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงิน
เพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายคณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา ว่าด้ว ย การบริห ารการเงิน และทรัพ ย์สิ น ของมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. ...
และ(ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การเก็บ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... หากมีการแก้ไขให้นาส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
และผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ล าวั ล ย์ ฟุ้ งขจร เพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไขและน าเสนอต่ อ คณะกรรมการด้ านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยในลาดับต่อไป
4.4 การพิจารณาการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ.2558 - 2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี ได้เล็งเห็ นถึงคุณ
งามความดีอันประกอบขึ้นด้วยภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถ และการสรรสร้างสิ่งดีงามของผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้เสนอ
ขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และได้จัดทาเอกสารสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งประวัติและผลงาน
ของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ภาษาไทย ให้แก่ นายดารง พุฒตาล
2) คณะวิทยาการจั ดการ เสนอขอปริญญาปรัช ญาดุษฎีบัณ ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิช าการจัดการ
โลจิสติกส์ ให้แก่ พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร
3) วิทยาลัยการดนตรี เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
ให้แก่ นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์
มติที่ประชุม เห็นชอบ การพิจารณาการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ.2558 – 2559 และมอบหมาย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี รวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลให้เป็นไปตามแบบฟอร์มการเสนอให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในลาดับ
ต่อไป
4.5 ขอหารือเงินฝากธนาคารครบกาหนด
กองคลัง ได้ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) พบว่ามียอดเงินฝากประจา
13 เดือน ครบกาหนดเป็นเงิน 200 ล้านบาท ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 และได้สรุปข้อมูลการนาเสนอของอัตรา
ดอกเบี้ยทั้ง 3 ธนาคารเพื่อเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา ดังนี้
ประเภทเงินฝาก
ประจา 12 เดือน
ประจา 14 เดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์
1.65 % ต่อปี
-

ธนาคารธนชาต
-

ประจา 24 เดือน

-

1.85 % ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

ธนาคารกรุงไทย
1.35 % ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
-

๙

มติที่ประชุม เห็นชอบ การนาเงินฝากประจาครบกาหนด จานวน 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท) ฝากประจา
12 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.65 ต่อปี ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
4.6 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ...
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16
มีน าคม พ.ศ.2560 ได้มอบหมายให้ งานวินั ย และนิติการจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ... นั้น งานวินัยและนิติการ ได้ดาเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ว่าด้ ว ยกองทุ น สุ ริ ย ะ พ.ศ. ... เรีย บร้อ ยแล้ ว เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยพิจารณา
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายคณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา (ร่ าง) จั ด ท า (ร่า ง)
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยกองทุ น สุ ริ ย ะ พ.ศ. ... หากมี ก ารแก้ ไ ขให้ น าส่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร เพื่อดาเนินการแก้ไขและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในลาดับต่อไป
4.7 (ร่า ง) ค าสั่ งฯ เรื่ อง ให้ ข้ า ราชการปฏิ บั ติห น้ าที่ ตรวจเวรยามในวัน หยุด ช่ว งเทศกาลสงกรานต์
ประจาปี 2560
มหาวิทยาลัยกาหนดงดการจัดการเรียนการสอนและบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2560
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 13 – 17 เมษายน 2560 ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเรีย บร้ อ ยและความปลอดภั ย
แก่ทรัพย์สินของทางราชการ อธิการบดีอาศัยอานาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 จึ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต รวจการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย และสถานการณ์
ความเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ คาสั่งฯ เรื่อง ให้ ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรยามในวันหยุดช่ วงเทศกาลสงกรานต์
ประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕60
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 แจ้ งผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาหรับสถาบันอุดมศึกษา
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งผลคะแนนการประเมินเพื่อให้หน่วยงานนาไปดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐

๕.3 ผลการประเมิน ITA ตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประจาปี 2559
มูล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ก รภาครัฐ (IRDP) ได้ส่ งผลการประเมิ น ITA ตามแบบส ารวจ
ใช้ห ลั กฐานเชิงประจั กษ์ (Evidence-Based) ประจาปี 2559 รายข้อคาถามต่างๆประกอบกับ ข้อเสนอแนะจาก
ที่ปรึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.4 รายงานผลการสอบทานและประเมินผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(รอบ 12 เดือน)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ส่ งรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการตรวจสอบภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานแผนการตรวจสอบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 การคืนเงินประจาตาแหน่งของรองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและค่าตอบแทนการบริหาร
อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการส่งคืนเงินประจา
ตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนการบริหารหลักสูตรฯ ที่ได้รับระหว่า งลาศึกษาต่อ จานวน 92,722.66 บาท (เก้าหมื่น
สองพัน เจ็ดร้อยยี่ สิบ สองบาทหกสิ บ หกสตางค์) ให้ แก่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันจันทร์ที่
6 มีนาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารการลงทุน สานักงานประกันสังคม
นางสาวชนธร เกิดงามพร้อม นางสาวพรลภัส ธานี เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล และนางสาว
จันทนา มานตรี เจ้ าหน้าที่กองคลั ง ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารการลงทุน
สานักงานประกันสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเซพไฟร์ 201 อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสานักงานประกันสังคมได้เสนอการปฏิรูปการลงทุน ดังนี้
1. จัดตั้งกองทุนเป็นนิติบุคคล ซึ่งการบริหารกองทุนที่แยกออกจากระบบราชการ จะช่วยเพิ่มความ
คล่องตัวและความรวดเร็วในการทางาน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. บริหารกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 จัดให้มีคณะกรรมการของกองทุนเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ทาหน้าที่โดยอยู่ภายใต้นโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่กาหนดโดยคณะกรรมการประกันสังคม
และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
2.2 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่กากับ
ดูแลให้มีการจัดการกองทุน สอดคล้องกับนโยบายและระดับความเสี่ยงที่กาหนด
2.3 มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะ
3. สรรหาบุคลกรมืออาชีพ มาบริหารการลงทุน แทนพนักงานของสานักงานประกันสังคม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

5.7 งานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ.2560
คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดจัดงานวั นข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ.
2559 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล ระหว่างเวลา 06.30 –
12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของข้าราชการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2559
2. การแสดงนิ ท รรศการสื บ สานพระราชปณิ ธ านและหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. การเสวนา หั ว ข้ อ “การน้ อ มน าพระราชปณิ ธ านและหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การปฏิบัติ” และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสืบสานศาสตร์พระราชา”
อธิการบดีรับทราบการเชิญเข้าร่วมงานวั นข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ.2560 และมอบหมาย
แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้
1. มอบกองบริหารงานบุคคล ติดตามข้อมูลและส่งชื่อข้าราชการดีเด่นทุกปีการศึกษา
2. ทุกคณะต้องคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของคณะ โดยให้ ส่งชื่อทุกปีการศึกษา เพื่อเข้า รับรางวัล
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ สกอ.
3. มหาวิ ท ยาลั ย ฯ โดยกองบริ ห ารงานบุ ค คลต้ อ งด าเนิ น การคั ด เลื อ กข้ า ราชการดี เด่ น ระดั บ
มหาวิทยาลัย ส่ง สกอ. เพื่อเข้ารับรางวัล ระดับ สกอ. ทุกปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 การจัดงานบาเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ
มูลนิธิ 100 ปี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และชมรมครูเก่าและศิษย์เก่าอาวุโสบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดงานบาเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการราลึกถึงคุณูปการของท่านที่มีต่อ
สถาบันฯ โดยมีการจัดงานบาเพ็ญกุศลเลี้ยงพระเพล และเรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จาปาทอง เป็นประธาน
ในพิ ธี ในวัน พฤหั ส บดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 ณ อาคาร 11 (อาคารโรงแรม) ชั้น 2 มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.45 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 รายละเอียดข้อมูลลูกจ้างประจามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ วันที่ 17 มีนาคม
2560
งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองบริห ารงานบุคคล สานั กงานอธิการบดี ได้ติดต่อประสานงานกับ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลลูกจ้างประจาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ณ วัน ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการให้ ลูกจ้างประจาของส่วนราชการได้รับ
อัตราส่วนค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะ
ดาเนินการแจ้งเวียนให้ลูกจ้างประจาทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการทางานต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

5.10 เชิญสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 2
สถาบั น สร้ า งชาติ (Nation-Building Institute –NBI) จั ด อบรมหลั ก สู ต ร “นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
เพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 2 โดยจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2560 สถาบั น ฯ ได้ ให้ สิ ท ธิ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ส่ ง บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
สมัครได้จานวน 1 คน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 23 เมษายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 สรุปผลการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สรุปผลการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวน 798 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจานวน
718 คน คิดเป็นร้อยละ 89.97 ได้ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการประเภทคณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภร ศิริพละ
3. อาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม
4. อาจารย์พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี ผสานสินธุวงศ์
2. อาจารย์สหภัส อินทรีย์
3. อาจารย์ประสงค์ ผ่องภิรมย์
คณะครุศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร
2. อาจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม
คณะวิทยาการจัดการ
1. อาจารย์ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข
2. อาจารย์ไซนิล สมบูรณ์
วิทยาลัยการดนตรี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมณ์
โรงเรียนสาธิต
1. อาจารย์สมยศ มะวรคะนอง
กรรมการประเภทข้าราชการ
1. นางวลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์
2. นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี
3. นายสุพล แซ่อึ้ง
4. นายวีระยุทธ กุลศักดิ์
5. นายชาตรี คนงานดี
6. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์
7. นายคมกฤช บัวแก้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

๕.12 การดาเนินการกรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรซ้าซ้อน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการควบคุม ติดตามตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล CHE QA
Online เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 3 ระดับ ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
2557 – 2558 ที่ผ่านมา พบว่าสถาบั นอุดมศึกษาหลายแห่งไม่สามารถนาเข้าข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตรใน
ระบบ CHE QA Online ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ เนื่ อ งจากมี ร ายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รซ้ าซ้ อ นกั บ
สถาบั น อุด มศึก ษาอื่ น คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายในระดั บ อุด มศึก ษา จึงมีม ติให้ แ จ้งสถาบั น อุด มศึ กษา
ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจาของสถาบัน หากอาจารย์ประจาของสถาบันมีสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจาหลายแห่ง
ในเวลาเดียวกัน ขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเร่งด่วน เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 รายงานผลการประเมินตนเอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ส่ งรายงานผลการประเมิ น ตนเอง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559
มาเพื่อทราบและดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะ โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงจะติดตามผลการดาเนิ นงาน
ในรายงานรอบถัดไป ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้สรุปประเด็นที่ดีและประเด็นที่ต้องปรับปรุ งจาก
รายงานการประเมินตนเอง ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในส่วนของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา มี ผลการประเมิ นอยู่ ในระดั บคะแนน 4 (สู งกว่ ามาตรฐาน) คื อ การรายงานการปฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจาปี รายงานมีองค์ประกอบครบถ้วน มีความถูกต้อง เที่ยงธรรม และ
สามารถรายงานได้ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ และมีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบ 3 ครั้งต่อปี
2. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบว่า ประเภทการตรวจสอบที่หน่วยงานทุกแห่งดาเนินการตรวจสอบ
ใน 3 ประเภท คือ การตรวจสอบการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
สาหรับประเภทการตรวจสอบที่หน่วยงานดาเนินการตรวจสอบน้อยที่สุด คือ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
3. การตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด พบว่า หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการดาเนินการตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดอย่างครบถ้วน จานวน 4 เรื่อง ได้แก่
ด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โครงการตามนโยบายรัฐบาล
ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้หน่วยตรวจสอบภายในบริหารจัดการการทางานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้
หากมีเหตุผลความจาเป็นที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามแผนการตรวจสอบให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอขออนุมัติ
ปรับแผนการตรวจสอบ
2. หน่วยตรวจสอบภายในควรประมวลข้อสังเกตที่ผิดปกติซ้าซาก เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงว่า
เกิดจากจุดอ่อน/ความเสี่ยง ในกระบวนงานหรือตัวบุคคล แล้วจึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพื่อมิให้เกิด
ข้อผิดพลาดอีก พร้อมทั้งควรติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะให้รายงานผลการตรวจสอบโดยเคร่งครัด

๑๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.14 รายงานการเข้ า ร่ ว มประชุ ม และแถลงข่ า ว เรื่ อ ง การเสนอโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการอบรม
เพื่อพัฒนาครูประจาการ
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ พัตรา วิไลลั กษณ์ ผู้ ช่ว ยอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.สุ ภ าพร ศรีห ามี
รองคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เข้า ร่ ว มการประชุ ม และแถลงข่า ว เรื่ อ งการเสนอโครงการหรือ หลั ก สู ต รการอบรม
เพื่ อ พั ฒ นาครู ป ระจ าการ ในวั น จั น ทร์ ที่ 13 มี น าคม พ.ศ.2560 ณ ห้ อ งบอลรู ม โรงแรมบางกอกพาเลส
กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 รายงานแผนการดาเนินงานการใช้งบลงทุน
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ได้รายงานการติดตามแผนการใช้งบประมาณแผ่นดินงานก่อสร้าง
และปรับปรุงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี ในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและเงินงบรายได้ ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการติดตามขั้นตอนในการจัดทา
แผนการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 รายงานผลการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (The 5 th Higher
Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V)
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ โครงการส่ ง เสริม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษา ครั้ง ที่ 5
(The 5 th Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) โดยความร่ ว มมื อ ของ
มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ในวันที่ 2 - 4 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการดาเนินงานฝ่ายรับลงทะเบียนหน่วยเลือกตั้งส่วนกลาง
การสรรหาคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กองกลาง ส านั กงานอธิการบดี ได้รายงานผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการดาเนิน งานฝ่ าย
รั บ ลงทะเบี ย นหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ส่ ว นกลาง ตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
อนุกรรมการดาเนินงานการสรรหาคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวน 798 คน
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จานวน 718 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

5.18 รายงานผลการไปศึกษาดูงานและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการศึกษาดู งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเลย
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งานอธิ ก ารบดี จั ด ท ารายงานผลการไปศึ ก ษาดู งานและสรุ ป ผล
การประเมินความพึงพอใจของโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ กิจ
พอเพี ย ง จั งหวัด เลย ระหว่างวัน ที่ 19 - 21 กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2560 โดยมีผู้ เข้าร่ว มโครงการ จานวน 14 คน
และมีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 14 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 รายงานสรุปผลโครงการศึกษาดูงานของกองกลาง สานักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กองกลาง สานักงานอธิการบดี รายงานสรุปผลโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 รายงานผลการเดินทางไปต่างประเทศ
อาจารย์ เ อกราช วรสมุ ท รปราการ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าแอนิ เ มชั่ น และมั ล ติ มี เ ดี ย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการออกแบบตัวละครประจาจังหวัดในประเทศ
ไทย ในโครงการ Character Design Workshop และได้ เดิ น ทางไปผลิ ต ผลงานสร้ า งสรรค์ ร ะดั บ นานาชาติ
ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 รายงานการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง “ความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศ”
อาจารย์ โ ยธิ น พลประถม อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย คณะ
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รายงานการเข้าร่ว มอบรมหลั กสู ตร เรื่อง “ความปลอดภัยในการท างานในที่อั บ
อากาศ” ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัล แตนท์
จากัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.22 รายงานผลการดาเนินโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ ร ายงานผลการด าเนิ น โครงการที่ ผ่ า นมา จ านวน
5 โครงการ ดังนี้
1. จั ด กิ จ กรรมโครงการตามรอยเท้ าพ่ อ รุ่น ที่ 6 ณ ศู น ย์ ก ารเรีย นรู้ป รัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
2. จั ด กิ จ กรรมโครงการกี ฬ าประเพณี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ณ โรงยิ ม เนเซี ย ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
3. จั ด โครงการท านุ บ ารุ งเผยแพร่ศิ ล ปวัฒ นธรรมไทยและโครงการตามพระราชด าริ : สื บ สาน
ศิล ปวัฒ นธรรมไทยและเรี ย นรู้ วิถีพ อเพี ย งของชุ ม ชนบางน้ าผึ้ ง ณ อบต.บางน้ าผึ้ ง อ าเภอพระประ แดง จั งหวั ด
สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2560

๑๖

4. จัดโครงการอบรมบทบาทของนิสิ ตกับการประกันคุณ ภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองในการประกันคุณภาพการศึกษา และเข้าใจถึงความสอดคล้อง
ของกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพของนิ สิ ต และคุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 4 มี น าคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุม 2962 อาคาร 29 ชั้น 6
5. จั ด โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาแผนการด าเนิ น งานไปสู่ การปฏิ บั ติ ภาคเรียนที่
2/2559 ให้แก่ตัวแทนนิสิต ณ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.23 รายงานการนาส่งเงินงบประมาณงานที่ 1 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (เกษตรพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่) บ้านดงเย็น และโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเมืองโบราณอู่ทอง)
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ดังนี้
1. โครงการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ งเกษตร (เกษตรพอเพี ย ง เกษตรทฤษฎี ใหม่ ) บ้ า นดงเย็ น
งบประมาณสนับสนุน จานวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
2. โครงการติดตามและประเมินผลการบริห ารจัดการเมืองโบราณอู่ทอง งบประมาณสนับสนุน
จานวนทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาอู่ทองฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุน งวดที่ 1 จากองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ทั้ง 2 โครงการ พร้อมทั้ งนาส่งเงินเข้าโครงการรายได้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในอัตรา 90:10 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.24 การด าเนิ น งานโครงการระหว่างศูน ย์อู่ท องทวารวดีกับ องค์การบริห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) (อพท.7)
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รายงานผลการดาเนินโครงการร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) (อพท.7) ในการดาเนินงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(เกษตรพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่) บ้านดงเย็น และ “โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเมืองโบราณ
อู่ทอง”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.25 สรุปผลการจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง”
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จั ด โครงการประชุ ม สั ม มนา เรื่ อ ง “การเสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง” ในวั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง “การประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒ นาหลักสูตรสู่ความเป็ นเลิ ศ และได้มาตรฐานในระดับชาติและองค์กรวิชาการต่างๆ” โดยมีการ
ดาเนินการ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 “การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ” ดาเนินการ
ระหว่างวัน ที่ 6 - 7 มีนาคม พ.ศ.2560 และกิจกรรมที่ 2 “การพัฒ นาแบบทดสอบให้ ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับ

๑๗

คุณภาพหลักสูตร” ดาเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.26 รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้นาด้านไอที”
สานั กคอมพิว เตอร์ ได้จั ดอบรมเชิงวิช าการสู่ สั งคม หลั กสู ตร “การพัฒ นาความรู้สู่ การเป็ นผู้ น า
ด้านไอที ” ระหว่างวัน ที่ 11 - 12 มีน าคม พ.ศ.2560 ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ 1092 อาคารสมเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยมี นายภักดี โตแดง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายรณกร เรี่ยวแรง บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้บรรยาย โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ
กลุ่มผู้เรียน กศน. ผู้นาชุมชน และบุคคลทั่วไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.27 รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการ “พั ฒ นาทั กษะภาษาอังกฤษส าหรั บเยาวชน ปี การศึ กษา
2559”
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดทาโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน
ปีการศึกษา 2559” ซึ่งเป็ น การบริการวิช าการแก่ โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้ เคียง
มหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดอบรมภาษาอังกฤษแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน ปีการศึกษา 2559 สาหรับโรงเรียน
สาธิตมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา (มัธ ยม) ณ บ้านป่ าริมเขื่ อนรีส อร์ท จังหวัดนครนายก ในวัน ที่
28 - 29 มกราคม พ.ศ.2560
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน ปีการศึกษา 2559 สาหรับโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) ณ ห้องประชุม 2710 A ชั้น 4 อาคาร 27 , อาคาร 29
และ อาคาร 10 ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.28 รายงานผลการจั ด โครงการเสวนาวิ ช าการ “สร้ า งพลเมื อ งใหม่ สู่ ไ ทยแลนด์ 4.0 : DNA
ทางวัฒนธรรมของคนไทยยุคใหม่”
สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเสวนาวิชาการ “สร้างพลเมืองใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 : DNA
ทางวัฒนธรรมของคนไทยยุคใหม่” ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้แก่นิสิตนักศึกษา เยาวชน อาจารย์
บุคลากรในมหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจภายนอก โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.29 รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ
อาจารย์บุตรี เทพทอง อาจารย์ประจาสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ (Thailand National Ergonomics
Conference 2016 : ErgoCon 2016) ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต)

๑๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.30 รายงานผลการดาเนินโครงการของสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รายงานผลการดาเนินโครงการที่ผ่านมา จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. จั ด ส่ งนั ก กี ฬ าเข้ าร่ ว มแข่ งขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ 44 “สุ น ารีเกมส์ ”
รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพัน ธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา และได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขั นกีฬา จานวน 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวมจานวนนักกีฬา
ที่ได้รับเหรียญรางวัล ทั้งสิ้น 15 คน
2. จั ด ส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าวิ ช าการ “อี ซี ซี พั ล เซิ ล ไทยแลนด์ โอเพ่ น ครั้ ง ที่ 8
และคาคม ชิงแชมป์ ป ระเทศไทย ครั้ งที่ 10” ระหว่างวัน ที่ 4 - 5 กุ มภาพั น ธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้ างสรรพสิ น ค้ า
เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมี นายศราวุธ อุทัยโรจนรัตน์ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาบริหารทรัพยากร
มนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเอแม็ท รุ่น โอเพ่น
3. จั ด ส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าวิ ช าการ “แม็ ก ซ์ พ ลอยส์ ค รอสเวิ ร์ ด เกมส์ เอแม็ ท
คาคม ซุโดกุ ชิงแชมป์มหาวิทยาลัย 2560” ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี นายศราวุธ อุทัยโรจนรัตน์ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทเอแม็ท รุ่น บุคคลชาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.31 รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ม อบหมายให้ ร องอธิ ก ารบดี และ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี ได้ ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี
ตามที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม พ.ศ.2560
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิ การบดี ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี
ตามที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม พ.ศ.2560
3) อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต ฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ตามที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ.2560
รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าว รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.32 รายงานผลการจัดเสวนาฯ ตามโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์
ส านั กประชาสั มพั น ธ์และสารสนเทศ ร่ว มกั บ คณะอนุ กรรมการด าเนิ น งานเพื่ อเสนอชื่ อสมเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคลสาคัญของโลก (ด้านประชาสัมพันธ์) ได้ดาเนินกิจกรรมเสวนา
เรื่อง “จากกระโจมไฟสู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า ” ตามโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.
2560 ณ สถานีนาร่องกลางทะเล และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙

5.33 การกาหนดจุดติดตั้งป้ายรวมพลภายในมหาวิทยาลัยฯ
กองอาคารสถานที่ ได้ ก าหนดจุ ด ติ ด ตั้ งป้ า ยรวมพลเบื้ อ งต้ น ภายในมหาวิท ยาลั ย ฯ เพื่ อ แจ้ งให้
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ได้รับทราบหากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยได้กาหนดจุดรวมพล ไว้ 2 บริเวณ
คือ เขตอานวยการ ได้แก่ บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และเขตสาธิต
ได้แก่ บริเวณสนามฟุตบอล
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.34 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้ประกอบการศูนย์อาหารช่อชงโค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้ส่งรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้ประกอบการศูนย์อาหาร
ช่อชงโค เรื่องมาตรการและแจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าถึงแนวทางในการดาเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.35 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ได้ จั ด กิ จ กรรม / โครงการต่ า งๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพระนวกะ “ราชภัฏ” 999
รูป รวมพลังความดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
2) สานั กประชาสัมพัน ธ์และสารสนเทศ แจ้งข่าวการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
เผยแพร่ทางสื่อมวลชน ประจาเดือนมีนาคม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 11
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 รายงานสรุปจานวนผู้สมัครที่มารายงานตัว ภาคปกติ (รอบที่ 2)
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สรุปจานวนผู้สมัครที่มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 จานวน 1,432 คน รวมผู้สมัครที่มารายงานตัวทั้งสิ้น 2,542 คน
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา จัดตารางกิจกรรมเพิ่ มเติมให้แก่นิสิต
นักศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม และกาหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในเดือนสิงหาคม
6.3 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ” ประจาปี ๒๕๖๐
สานักศิลปะและวัฒ นธรรม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ”
ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานบ้านเอกะนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการปลูกจิตสานึกให้กับนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ตลอดจนประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลั ย ได้มีส่ วนร่ว มในการอนุรักษ์มรดกวัฒ นธรรมอัน ดีงามเหล่านี้ ไว้ให้ คงอยู่

๒๐

โดยส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จั ด ให้ มี กิ จ กรรมวั น สงกรานต์ เนื่ อ งในวั น ปี ใหม่ ไทย การสรงน้ าพระพุ ท ธรู ป
สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ รดน้าขอพร ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม
รดน้าขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการอานวยการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลา
ดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเอกะนาค
ส านั ก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ด าเนิ น การปรับ ปรุงซ่ อ มแซมระบบไฟฟ้ าของบ้ านเอกะนาคเป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา จึงนาเรียนให้คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 17.00 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

