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รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2559
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 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.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. อาจารย์ ดร.สุภาพร
1๘. อาจารย์จีระพันธ์
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา

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

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(แทน) คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ติดราชการ

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นางสาววรรณดี
3. นางมรกต
4. นายสุวิทย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
6. นางบุญเพ็ญ
7. นางสาวกัลย์ธมน
8. อาจารย์อภิญญา
เจ้าหน้าที่การประชุม
๑. นางวลินเนศวร์
2. นางสาววิลาวรรณ
3. นางสาวสุนิสา
4. นางสาววรรณฤดี
5. นางสาวภรทิพย์

วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
มหาบรรพต
หงษ์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์
หนูมี

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเรื่ อ งการจั ด ระเบี ย บและแก้ ไ ขปั ญ หาธรรมาภิ บ าลใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1) การดาเนิ น งานกิจ กรรม/โครงการต่างๆ มหาวิทยาลั ยควรคานึงถึงประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ ควรระมัดระวังเรื่องการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ควรดาเนินการให้ เป็นไป
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เพื่อ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) การจั ดการเรี ยนการสอนทั้งใน – นอกสถานที่ โดยใช้ห ลั กสู ตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ผลิ ตบัณฑิตที่ ไม่มีคุณภาพ และไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ควรคานึงถึง การจัด
การเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงดาเนินการจัดทา
คาสั่งคณะกรรมการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท เพื่อลดประเด็นปัญหา
การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์

๓

3) มหาวิทยาลัยควรคานึงถึงความสาคัญของระดับผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การแต่งตั้งคณะทางานเพื่อหายุทธศาสตร์สร้างครูมืออาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่งตั้งคณะทางานเพื่อหายุทธศาสตร์
สร้ า งครู มื อ อาชี พ โดยที่ ป ระชุ ม ทปอ. ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการผลิ ต ครู มื อ อาชี พ เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
ซึง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนั้นด้วย โดยที่ประชุม ทปอ. ได้กาหนด
กระบวนการในการสร้างครูมืออาชีพ 4 ประเด็น คือ
1) กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
2) กระบวนการบ่มเพาะครูมืออาชีพ
3) การตั้งลักษณะความเป็นเลิศ
3.1) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะ ทั้งศาสตร์การสอน ศาสตร์วิจัย และ
การฝึกปฏิบัติ
3.2) มีทักษะการสื่อสาร
3.3) มีบุคลิกภาพเป็นเลิศ
3.4) มีจิตวิญญาณในการเป็นครู
4) เน้ น รายวิช ากระบวนการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนหลัก สู ตรครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ กล่ าวเพิ่มเติมว่า การผลิตครูในศตวรรษ
ที่ 21 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถผลิตครูในลักษณะที่เก่งทั้งศาสตร์และศิลป์ สามารถไปจัดการเรียน
การสอนในต่างประเทศได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การจัดทา (ร่าง) มาตรฐานครูอาเซียน
คุรุสภาได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) มาตรฐานครูอาเซียน เพื่อกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
คานึงถึงความสาคัญของมาตรฐานในการผลิตครูมืออาชีพในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 การเร่งดาเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ต่ า งๆ เร่ ง ด าเนิ น การปรั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นกั น ยายน พ.ศ.2559
เพื่อนาแผนดังกล่าวบรรจุ ลงในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เน้นในเรื่องของการผลิตครูเพื่อรองรับอาเซียน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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1.5 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายราชภัฏ จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” ภายใต้ชื่อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย
มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ ความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนของชุมชน” ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับโควตานาเสนอผลงานวิจัย จานวน 8 โควตา ขณะนี้มีผู้ที่สนใจ ทั้งสิ้น 14 ท่าน
ซึ่งในส่วนจานวนคนที่เกินจากโควตานั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้งบประมาณของสถาบันในการสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ม า กล่ าวเพิ่ม เติม ว่า ในการแข่งขั น ทางวิช าการ
มอบหมายให้ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาประสานงานกับคณะ พิจารณาให้นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาส่งคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา
เข้าร่วม การนาเสนอผลงานวิจัยและการแข่งขันทางวิชาการในโครงการดังกล่าว
1.6 การเป็นเจ้าภาพจัดงานครบรอบ 124 ปี การฝึกหัดครูไทย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เป็ น เจ้ า ภาพการจั ด งานครบรอบ 124 ปี
การฝึกหัดครูไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายคณะครุศาสตร์พิจารณาหัวข้อการเสวนา และแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อเตรียมการจัดงานดังกล่าวในลาดับต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.๒๕๕9
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 3/2559
โดยไม่มีการแก้ไข
เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณา มติที่ประชุมโดยย่อ การประชุม คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9
มติที่ประชุม รั บรองมติที่ ป ระชุมโดยย่ อ การประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 5/2559
โดยไม่มีการแก้ไข

๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขออนุมัติงบประมาณในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
สืบเนื่องจากสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ เผยแพร่ ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง จ านวน 256,800 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
โดยช าระเป็ น รายเดื อ น เดื อ นละ 42,800 บาท เป็ น ระยะเวลา 6 เดื อ น รายละเอี ย ดแต่ ล ะเดื อ น
ประกอบด้วย
1) จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์หรือจัดทาภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 4 ชิ้นข่าว / เดือน
2) ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้รับการเผยแพร่ (เป็นอย่างน้อย)
2.1) สิ่งพิมพ์ 6 พื้นที่สื่อ / เดือน
2.2) สื่อออนไลน์ 10 พื้นที่สื่อ / เดือน
3) ติดตามสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว
4) เก็บรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่
5) ทาสรุปส่งรายงานพร้อมมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เริ่มเซ็นสัญญาตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เนื่องจากสานักประชาสัมพันธ์ต้องส่งข่าวล่วงหน้า 1 เดือน จึงขอดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม หากได้รับการอนุมัติก็จะดาเนินการต่อไป และสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้
จัดทาแบบฟอร์มการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สามารถ
ดาวน์โหลดและส่งแบบฟอร์มได้ที่ สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ในที่ ป ระชุ ม ว่ า ให้ ส านั ก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศรายงานผลการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งภายใน – นอกมหาวิทยาลัย ในรอบปี
ที่ผ่านมาให้มหาวิทยาลัยทราบ และขอความร่วมมือคณะและหน่วยงานต่างๆ นาเสนอข่า วภายในหน่วยงานให้
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศทราบเพื่อนาเสนอสื่อภายนอกในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

3.2 การทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562
(ฉบับปรับปรุง)
มหาวิทยาลัยได้จั ดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนกลยุทธ์ ตัว ชี้วัด และ
ค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)
สู่คุณภาพ” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
กองนโยบายและแผนได้รวบรวมแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมการนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทาต้นฉบับหนังสือพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
ตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่าย รวม 40 แห่ง ได้พร้อมใจกัน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี พ.ศ.
2559 และทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา พ.ศ.2560 ด้วยการจัดทาหนังสือพระผู้ทรงเป็นครูแห่ง
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ประสานงานโครงการดังกล่าว ได้จัดทาเค้าโครงบทที่
8 ราชภัฏสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน กับการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เฉพาะส่วนที่ขอให้กัลยาณมิตรชาวราชภัฏและเครือข่ายได้ช่วยดาเนินการจัดทาเป็นต้นฉบับ
โดยขอให้ดาเนินการจัดทาต้นฉบับในส่วนที่เกี่ยวข้อง เฉพาะข้อ 8.3 โดยจัดส่งต้นฉบับและภาพประกอบที่
เกี่ยวข้องพร้อมแผ่นดิสก์ ส่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดีฝ่ าย
วิชาการ ดาเนินการร่วมกับผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ คณบดีทุกคณะ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี
แต่ งตั้ งคณะกรรมการรวบรวมข้ อมู ล เพื่ อ จั ด ท าต้ น ฉบั บ หนั ง สื อ พระผู้ ท รงเป็ น ครู แ ห่ ง แผ่ น ดิ น โดยน าส่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2559
4.2 ขอเพิ่มภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดแบ่ง
สาขาวิชาหรือหลักสูตร จานวน 27 หลักสูตร ภายใต้การบริหาร 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จานวน
7 สาขาวิ ช า และภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ จ านวน 20 สาขาวิ ช า เพื่ อให้ ก ารบริ ห ารสาขาวิ ช า
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาหลักสูตร (การยุบ การสร้างหลักสูตรใหม่)
การบริ หารห้ องปฏิบั ติการ ครุภัณฑ์ รวมถึงงบประมาณ จึงเห็ นควรนาสาขาวิช าหรือหลักสู ตรที่มี ศาสตร์
ใกล้เคียงกันมารวมไว้ในภาควิชาเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งในศาสตร์นั้นๆ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงขอเพิ่มภาควิชา จากเดิม 2 ภาควิชา เป็น 7 ภาควิชา ดังนี้
ภาควิชาเดิมที่มีอยู่
1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ภาควิชาใหม่ที่ขอเพิ่ม
1. ภาควิชาคอมพิวเตอร์
2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. ภาควิชาดิจิทัลมีเดีย
5. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. ภาควิชาอุตสาหกรรมศาสตร์
7. ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที นาเสนอ การขอเพิ่มภาควิชา
ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อสภามหาวิทยาลัยให้รับทราบลาดับต่อไป โดยเป็นหน่วยงานระดั บภาค
ภายนอกโครงสร้าง และมอบหมายคณบดีทุกคณะพิจารณาบริหารจัดการโครงสร้างของหน่วยงานแต่ละคณะ
ให้กะทัดรัด เพื่อการบริหารงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

๗

4.3 จดหมายจาก Robynne Walsh (Phoenix Academy) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ ว กุ ญ ชร ได้ ป ระสนงานกั บ Phoenix Academy
เรื่อง การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้กับนิสิตและคณาจารย์ ในช่วงฤดูร้อน เป็นระยะเวลา 2
หรือ 4 สัปดาห์ ซึ่ง Phoenix Academy ได้ส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดของหลักสูตรมาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ จดหมายจาก Robynne Walsh (Phoenix Academy) ในกรณีของนิสิตนักศึกษา
ไปอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศ อาจไม่สะดวกเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ในส่วนของคณาจารย์
สามารถไปได้ โดยต้องมีเกณฑ์พิจารณาและมีเงื่อนไขหลายอย่าง ซึ่งในขณะนี้กาลังกาหนดหลักเกณฑ์ในการขอ
อนุญาตไปอบรมภาษาอังกฤษของคณาจารย์ หากแล้วเสร็จจะแจ้งเป็นประกาศให้ทราบต่อไป
4.4 ผลการจัดลาดับสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี 2015 – 2016
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแ ก้ว กุญชร นาเสนอผลการจัดล าดับ สถาบันอุ ดมศึกษา
ประจาปี 2015 – 2016 การจัดอันดับอุดมศึกษา ประจาปี 2558-2559 จากหน่วยงานในต่างประเทศ
ที่สาคัญ ได้แก่
(1) นิตยสารไทม์ไฮเออร์เอดูเคชั่นซัปพลีเมนต์ (Times Higher Education Supplement :
THES)
(2) คอกโครัลลีไซมอนด์ (Quacquarelli Symonds Ltd : QS)
(3) SCImago Institutions Ranking (SIR)
(4) เว็บโอเมตริกซ์ ( Webometrics)
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการจัดลาดับสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี 2015 – 2016 และมอบหมาย
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องด าเนิ น การวางแผนเพื่ อ หาแนวทางที่ ส ามารถท าให้ ผ ลการจั ด ล าดับ สถาบั น อุ ดมศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในลาดับต้นๆ ได้
4.5 แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบารุงการศึกษา ครั้งที่ 3/2559 และลูกจ้างใน
มหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศึกษา) ครั้งที่ 4/2559
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี จะดาเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2559 และลูกจ้างในมหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศึกษา)
ครั้ งที่ 4/2559 กองบริ ห ารงานบุ คคล จึ ง จั ดทาแผนสรรหาพนักงานมหาวิทยาลั ย และลู กจ้าง จานวน
2 ระยะ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ แผนการสรรหาระยะที่ 2 แผนการสรรหาพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น บ ารุ ง
การศึกษา ครั้งที่ 3/2559 และลูกจ้างในมหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศึกษา) ครั้งที่ 4/2559

๘

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ จั ด ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
6/2559 ในวันพฤหั สบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ด าเนิ น การกิ จ กรรมการประชุ ม ผู้ ป กครอง
ของนิสิตใหม่ (ประเภทรอบสอง) ประจาปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00
– 16.00 น. ณ ห้อง 432 อาคาร 4 โดยมีคณาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน และผู้ปกครองนิสิต (ประเภท
รอบสอง) เข้าร่วมจานวน 16 คน จากจานวน 19 คน
2) สาขาวิชาชีววิทยา ดาเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองของนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปี การศึกษา
2559 ระดับสาขาวิชา ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 953
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วม จานวน 16 คน
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการประชุมผู้ปกครองนิสิต ชั้นปีที่ 1
ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 24 ชั้น 12 ห้อง 241201
4) สาขาวิ ช าเคมี ด าเนิ น การจั ด งานปฐมนิ เ ทศผู้ ป กครองของนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559
5) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการ
จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12.00
– 17.30 น. ณ อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 993
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 แจ้งวันเวลาเดินทางไปบันทึกเทปถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บ ริหารมหาวิทยาลัย
เข้าร่ วมบั นทึกเทปถวายพระพรฯ สมเด็จ พระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ าย
วันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.
2559 เวลา 16.00 น. และอนุมัติจัดซื้อพานพุ่มถวายพระพรฯ จานวน 1 พาน ราคา 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมสาธิต จานวน 97 คน สอบเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเรียงลาดับ 5 ลาดับแรก ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.53
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.43

๙

3) มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34
4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30
5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 ผลการสาเร็จการศึกษาและขอปรับวุฒิการศึกษา
นายสุรศักดิ์ เครือหงส์ ได้รับอนุญาตให้ศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และได้รับทุนพัฒนาบุคลากรใน
การสนั บสนุ นการศึ กษา เมื่ อปี 2551 และได้ ส าเร็ จการศึ กษาตามหลั กสู ตรดั งกล่ าวเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยได้แนบใบรับรองคุณวุฒิและรายงานผลการศึกษามาพร้อมกับบันทึ ก เพื่อขอปรับวุฒิการศึกษาจากเดิม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) เป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา เพื่อเป็นศักยภาพ
ให้กับสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ในการนี้นายสุรศักดิ์ เครือหงส์ ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และชดใช้ทุนตามข้อที่ว่าด้วย สาเร็จการศึกษาแล้ว ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 การด าเนิ น งานโครงการประชุม แลกเปลี่ ย นความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
คณะผู้ บ ริห ารมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินทางไปประชุมแลกเปลี่ ยน
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่าง
วันที่ 23 – 27 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน รวบรวมการดาเนินงาน
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักฐานในการ
ดาเนินงาน
5.7 รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม
moodle”
สานักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์
ด้วยโปรแกรม moodle” ระหว่างวัน ที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1091 อาคาร สมเด็จเจ้าพระยามหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ
อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสานักคอมพิวเตอร์
และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน เข้ารับการอบรม จานวน 30 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐

5.8 ผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting
นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรม
ดิ เอมเมอรั ล ด์ ถนนรั ช ดาภิ เ ษก กรุ ง เทพฯ และได้ ส อบผ่ า นตามเกณฑ์ ร้ อ ยละ 60 ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 ผลการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิ ช าเทคนิ คการแพทย์ ได้ รั บการตรวจประเมิน สถาบั น การศึ ก ษาจากสภาเทคนิ ค
การแพทย์ ประจ าปี การศึกษา 2559 ในวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและเกษตร และสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวชมเชยผู้บริหารที่ให้การ
สนับสนุนสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทาให้สาขาวิชามีการพัฒนาขึ้นมากเป็นอย่างดี ทั้งด้านห้องปฏิบัติการ
และครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ทั น สมั ย และมี ค วามพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นเทคนิ ค การแพทย์ ซึ่ ง ทาง
คณะกรรมการการตรวจประเมินฯ ให้สถาบันผ่านการประเมินโดยไม่มีการแก้ไข
2) คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่สาคัญต่อการก้าวไปอีกระดับหนึ่งข้างหน้า คือ
2.1) สาขาวิชาควรมีเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ เพื่อรองรับงานธุรการและเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพของอาจารย์ด้านการสอนและการวิจัย
2.2 นั ก วิท ยาศาสตร์ ฝ่ า ยสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ควรจะเพิ่ ม อี ก 1 อั ต รา
เพื่อรองรับการขยายจานวนนิสิตที่มีอยู่ในแผน เพื่อให้อัตราส่วนของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนต่อจานวนนิสิต
เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาเทคนิคการแพทย์
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศประชาสัมพันธ์ผลการผ่าน
การตรวจประเมิน สถาบัน การศึกษาจากสภาเทคนิคการแพทย์ ให้ บุคคลภายนอกทราบ และนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบในลาดับต่อไป
5.10 สรุปประเด็นการร่วมเสวนาและแถลงข่าวประกวดสุนทรพจน์ฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ
นายอุดร หลักทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปร่วมงานเสวนา
และแถลงข่ า วประกวดสุ น ทรพจน์ อุ ด มศึ ก ษาเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ครั้ ง ที่ 17 ณ สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า จุ ฬ าฯ
เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 18 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2559 และได้ ส รุป ประเด็ น การเข้ า ร่ว มเสวนาดั งกล่ า ว และนาเสนอ
แนวทางการร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวของมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ายั ณ พุ ทธลา พิ จารณารายละเอี ยดและ
ประสานงานกั บ นายอุ ดร หลั กทอง เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการเป็ น เจ้ า ภาพการประกวดสุ น ทรพจน์
ในปี พ.ศ.2560

๑๑

5.11 การดาเนินโครงการพัฒนาบริการ : เสริมสร้างพลานามัยสุขภาพจิตดีชีวิตมีสุข
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ
พัฒนาบริการ : เสริมสร้างพลานามัยสุขภาพจิตดีชีวิตมีสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยจัดทุกวันพุธ
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 ผลการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ชิงถ้วยพระราชทานเอกอัครราชทูตจีน
สถาบันขงจื้อฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่ง นายวราวุธ สัม พันธมิตร
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ชิงถ้วยรางวัลเอกอัครราชทูต
ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2559 และได้รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเอกอัครราชทูต
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 ผลการจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งลม
ทองเหลือง และการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก (All about Brass) ครั้งที่ 2
สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง และการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก (All about Brass)
ครั้งที่ 2” เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองของเยาวชนไทยให้มีความสามารถ
เทียบเท่าระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 ผลการดาเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ระยะที่ 3)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ระยะที่ 3) ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งเน้นพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในหัวข้ออบรม “STEM ศึกษาพัฒนาการคิด” โดยมี ดร.จิตพิสุทธิ์ วิมติปัญญา เป็น
วิทยากรพร้อมด้วยคณะ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จานวน 140 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรโรงเรียนเผดิมวิทยา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดชุมพร 17 โรงเรียน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บ.กศ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
กองนโยบายและแผน ขอส่ งรายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท
บ.กศ. ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการงบกลางส านักงานอธิ การบดี อนุมัติเงิน งวดทั้งหมด
เป็ น จ านวน 10,000,000 บาท (สิ บ ล้ า นบาทถ้ว น) ยอดคงเหลื อ ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ นายน พ.ศ.2559
จานวนเงิน 2,982,850.37 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

5.16 ขอความอนุเคราะห์สารอธิการบดี
สภาวัฒนธรรมไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองเบิร์กเล่ย์ กาหนดจัดโครงการมรดก
ไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยจัดการแสดงละคร
เรื่องซิน เดอร์เรลล่า ฉบั บพิเศษ และได้จั ดทาหนังสือโครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 เพื่อแจกผู้เข้าชม
การแสดงดังกล่าว คณะกรรมการจัดทาหนังสือโครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 ได้ขอความอนุเคราะห์สาร
จากอธิการบดีนาไปลงในหนังสือ โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะดาเนินงานและ
คณะนักแสดง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 4
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ จัดการอบรม
หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 4 ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม
พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเซนจู รี่ พาร์ ค กรุ ง เทพฯ ส าหรับผู้ บ ริห ารมหาวิท ยาลั ย คณะ สถาบั น กรรมการ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นพั ฒ นาระบบ BCM และผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
โดยรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จานวน 30/หลักสูตร มีค่าลงทะเบียน 15,000 บาท/คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.18 การเผยแพร่หนังสือ “พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในอู่ทอง”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ในฐานะ
หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย เชิ งส ารวจ เรื่ อ ง “ความหลากหลายของพัน ธุ์ ข้า วพื้ นเมื องในอาเภออู่ ท อง จัง หวั ด
สุพรรณบุรี ” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสานักบริหารโครงการส่งเสริมงานวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
วิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปี 2558 พร้อมด้วยคณะสารวจ
ที่เป็นอาจารย์จากสาขาวิชาจุลชีววิทยา และศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา รวม 4 คน ได้จัดทาหนังสื อ “พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในอู่ทอง” จานวน 1,400 เล่ ม เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดผลงานการวิจัยเชิงสารวจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 การเผยแพร่ผลสารวจของศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์
ศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ดาเนินการจัดโครงการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การออกเสี ยงประชามติร่ างรั ฐธรรมนู ญ พ.ศ.2559 และได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ ลการส ารวจตาม
โครงการ ซึ่งผลการสารวจได้เผยแพร่ลงใน
1) สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559
2) หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559
3) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559
4) หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559

๑๓

5) หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559
6) สานักข่าวไอเอ็นเอ็น วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 รายงานผลการดาเนินโครงการห้องปฏิบัติการสาหรับการวิจัยที่ได้รับมาตรฐานสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุก ต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา จั ด โครงการห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ การวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 รายงานผลการสาเร็จการศึกษา
นายธั ญ พิ สิ ษ ฐ์ พั น ธ์ ท องดี พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (สายสอน) สั ง กั ด โรงเรี ย นสาธิ ต
ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท ตั้งวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2554
และได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาศิลปะและการแสดง มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา โดยได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ตั้ ง แต่ วั น ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.22 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสานักคอมพิวเตอร์
สานั กคอมพิว เตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดาเนินการประเมินและ
ประมวลผล การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานัก
คอมพิวเตอร์ โดยสรุปเป็นด้านๆ ดังนี้
1) ความพึงพอใจด้านระบบเครือข่าย
2) ความพึงพอใจด้านงานซ่อมบารุง
3) ความพึงพอใจด้านงานบริการห้องปฏิบัติการ
4) ความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการไอซีที
5) ความพึงพอใจด้านงานระบบสารสนเทศ
6) ความพึงพอใจด้านงานบริการเว็บไซต์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

5.23 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จเจ้ า พระยา โดยคณะ/ส านั ก /สถาบั น /สาขาวิ ช า ได้ จั ด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อปรึกษาหารือการ
ดาเนินงานและพิจารณาการขออนุญาตดาเนินงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2) ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ ด าเนิ น การตั ด ข่ า วที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.24 ผลประเมินความพึงพอใจของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา จั ด โครงการสั ม มนา
เชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสานึกการให้บริการการทางานเป็นทีม และวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร สานักงานอธิการบดี” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ตะนาวศรี รีสอร์ท ปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.25 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอารักขาฯ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี
พ.ศ.2559
กาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอารักขา ความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบั ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง ประจาปี พ.ศ.
2559 ในวัน ศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.26 การประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2559
กาหนดการประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

5.27 (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต (ภายใน มบส.)
ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประปี พ.ศ.2559
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ล าวัล ย์ ฟุ้งขจร ได้ (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
ค่าลงทะเบี ยนบัณฑิต (ภายใน มบส.) ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประปี พ.ศ.2559 รวมทั้งสิ้ น
2,478,610 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.28 รายงานผลการดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1) รายงานผลการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2559
รวมทั้งสิ้น 4,685 คน
2) รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา
2559 รวมทั้งสิ้น 541 คน
3) รายงานจานวนบัณฑิตที่แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.
2559 รวมทั้งสิ้น 3,861 คน
4) รายงานจานวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบเพิ่มเติม ประจาปีการศึกษา
พ.ศ.2559 รวมทั้งสิ้น 101 คน
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายงานต่อสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยทราบในลาดับต่อไป
5.29 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา
2559
คณะครุศาสตร์ กาหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 120 คน ประกาศรับสมัครและยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 21
กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.30 การประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)
กองบริ ห ารงานบุ ค คลได้ แ จ้ ง การปิ ด ระบบการประเมิ น บุ ค ลากรโดยผู้ ร่ ว มงาน ( Peer
Assessment) ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการประมวลผล จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ทุ ก หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย
เร่งดาเนินการส่งผลการประเมินแบบฟอร์ม ปมส. 3 ให้กองบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มของข้าราชการ
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเพื่อทาการปรับขึ้นเงินเดือน รอบ 6 เดือนแรก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/255๙
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 ในวันพฤหัสบดีที่
11 สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมพระยาโอวาทวรกิ จ ชั้ น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 11.52 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

