๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/2560
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา ๐๙.00 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. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
11. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
๑๓. อาจารย์มรกต
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
1๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
1๗. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
๑๙. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
๒๐. นางสาวอรุณี
2๑. อาจารย์ ดร.ปวิช
2๒. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
2๓. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
27. อาจารย์ธีรถวัลย์
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
2. ดร.จานงค์

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยานันต์
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ทองสิน
พุทธลา
ภู่ทอง
ผ่องพิทยา
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
บัวทอง
ปานกลาง
ศิริสวัสดิ์ชัย
อินทรสมพันธ์
ตรีนุมิตร

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
(แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
ติดราชการ
ติดราชการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นางสาววรรณดี
3. นางมรกต
4. นายอภิชาติ
5. นางบุญเพ็ญ
6. นางสาวณัฐกฤตา
7. นางสาวกฤตยา

วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
สิงห์ชัย
หงษ์ทอง
แก้วคา
สุวรรณไตรย์

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาการแทนผู้อานวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้างานพัสดุ
(แทน) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.0๐ 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
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕60
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการศู น ย์ บ ริก ารผลิ ต เอกสาร สื่ อสิ่งพิ ม พ์ ระบบดิจิต อล มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับฟังข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ และตาราเรียน ระบบดิจิตอล
ภายในองค์กร และได้จัดทาโครงการศูนย์การผลิตเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ขณะนี้ทางบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด เริ่มทาการสารวจการใช้กระดาษ ขอความอนุเคราะห์
ทุกหน่วยงานสรุปผลจานวนกระดาษ จานวนเล่ม และจานวนครั้งที่ใช้ประกอบการทาเอกสารประกอบการเรียน หรือ
เอกสารประกอบการประชุม ใน 1 ปีการศึกษา เพื่อวางแผนในการดาเนินการจัดทาโครงการศูนย์การผลิตเอกสารสื่อ
สิ่งพิมพ์ ระบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.2 เงินฝากประจาครบกาหนด
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา มี บั ญ ชี เงิ น ฝากประจ าของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครบก าหนดกั บ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) สาขามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองคลังได้ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) พบว่ ามียอดเงินฝาก
ประจา 7 เดือน ครบกาหนดเป็นเงิน 300 ล้านบาท โดยกองคลังได้สรุปข้อมูลการนาเสนออัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต เพื่อเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา ดังนี้
ประเภทเงินฝาก
ประจา 12 เดือน
ประจา 24 เดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์
1.65 %
-

ธนาคารธนชาต
1.85 % ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

มติที่ประชุม รั บ ทราบ การน าเงิน ฝากประจ าครบกาหนด จ านวน 300 ล้ านบาท (สามร้อ ยล้ านบาทถ้ ว น)
ฝากประจา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.65 ต่อปี ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
3.3 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจาปี 2560 ครั้งที่ 1
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจาปี 2560
ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ขอเรียนเชิ ญผู้ที่สนใจและ
นักวิจัย สามารถส่งบทความได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/msc/ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ครั้งที่ 5/2560 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 และได้รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 โดยอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 635,926,800 บาท (หกร้อยสามสิบห้าล้านเก้า
แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และเบิกจ่ายจริงได้ในภาพรวมทั้งสิ้น 312,045,500.24 บาท (สามร้อย
สิ บ สองล้ านสี่ ห มื่ น ห้ าพั น ห้ าร้ อยบาทยี่ สิ บ สี่ ส ตางค์ ) คิดเป็น ร้อยละ 49.07 ส่ ว นการใช้จ่ายงบประมาณแผ่ นดิ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 นั้น ยังไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย จึงขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานเร่ง
ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะหมวดงบลงทุนที่ยังคงค้างอยู่ให้ดาเนินการอย่างเร่งด่วน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
สืบเนื่องจากสานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดทาปฏิทินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560
กิจกรรมตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1
2) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2560
พิธีปฐมนิเทศรวมนิสิตใหม่
3) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560
การประชุมผู้ปกครอง
4) วันที่ 13 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้ง 4 คณะ 1 วิทยาลัย
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5) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
6) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560
โครงการธรรมะ Delivery
7) วันที่ 24 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.6 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองคลัง
มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการกาหนดบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกองคลัง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งร่วมเสนอชื่อ นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ตาแหน่งหัวหน้า
งานพัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์ ม า กล่ าวเพิ่ ม เติมว่า มหาวิท ยาลั ย จะด าเนิ น การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการขึ้น เพื่อจัดทาเกณฑ์การประเมินสาหรับผู้ที่ดารงตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองคลัง รวมถึง
กองต่างๆ ที่อยู่นอกโครงสร้างมหาวิทยาลัย หากผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะได้รับ เงินประจา
ตาแหน่ง โดยเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับรายได้ของมหาวิทยาลัยด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ ให้นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้างานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองคลัง โดยให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ม หาวิท ยาลั ย ก าหนด และมอบหมายผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ล าวัล ย์ ฟุ้ งขจร ศึ ก ษาข้อ มู ล
การเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินประจาตาแหน่ง
3.7 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบารุงการศึกษา (สายสอน)
(บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ม อบหมายให้ ก องบริห ารงานบุ ค คล ส านั ก งาน
อธิการบดี จั ดทาร่างประกาศฯ เรื่อง การรับ สมัครคัดเลื อกพนัก งานมหาวิทยาลั ยเงินบารุงการศึกษา (สายสอน)
(บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่ อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผ่ น ดิ น หมวดเงิน อุด หนุ น ทั่ วไป ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 กองบริห ารงานบุ ค คล ส านั กงานอธิก ารบดี
ได้ดาเนินการจัดทาร่าง ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบารุงการศึกษา (สายสอน)
(บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่ อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม รับ ทราบ และมอบหมายผู้ ช่วยศาสตราจารย์ล าวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี และนางสาววรรณดี
อัศวศิล ปกุล ร่ างเกณฑ์กลางในการคัดเลื อกพนักงานมหาวิทยาลั ยเงิน บารุงการศึกษา (สายสอน) (บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหารจากผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลั ย จากผู้ ดารงตาแหน่ งบริห าร พ.ศ.2547 ได้กาหนดให้ มี กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู้ ดารง
ตาแหน่งบริหาร จานวน 4 คน โดยเป็นตัวแทนจาก รองอธิการบดี จานวน 2 คน ตัวแทนจากคณบดี จานวน 1 คน
และตัวแทนจากผู้อานวยการสานัก/สถาบัน จานวน 1 คน
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2) ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหารจากผู้อานวยการสานัก/
สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหารจากผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ.2557 จะหมดวาระลงในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 เพื่อให้องค์ประชุมของสภามหาวิทยาลัยมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ และเป็ น ไปตามข้ อบั งคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ ด ารงต าแหน่ งบริ ห าร พ.ศ.2547 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย
จึงดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิท ยาลัยจากผู้ ดารงตาแหน่ งบริห าร จากผู้ อานวยการ
สานัก/สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย กองทุนสุริยะ พ.ศ. ...
ตามที่ คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาร่ างข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย กองทุนสุริยะ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยมีมติเห็นชอบและ
เห็นว่า
1) มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการยกเลิกข้อกาหนดว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ.2559
2) น าเงิ น กองทุ น ที่ เหลื อ ทั้ งหมดส่ งเข้ าเป็ น เงิน สวั ส ดิ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ 21 ของ
ข้อกาหนดว่าด้วยกองทุนสุริยะ
3) น าเงิน กองทุ น ที่ เหลื อทั้ งหมดที่ ส่ งเข้าเป็ นเงินสวัส ดิก ารของมหาวิท ยาลั ย มาจัด สรรเป็ นเงิน
ประเดิมของกองทุนสุริยะ
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ข้อ 9 แก้ไขเป็น “ในการประชุมของคณะกรรมการให้มีการประชุมตามความจาเป็น โดยอนุโลม
ให้ น าข้ อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้ว ยการประชุ มของสภามหาวิทยาลั ยมาใช้บั งคั บ
โดยอนุโลม”
2) ข้อ ๑0 แก้ไขเป็น “ในกรณีที่กองทุนมีเงินกองทุนเหลืออยู่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสน
บาทถ้วน) ให้งดการให้กู้ยืมเงินประเภทปกติ”
3) ข้อ 11 แก้ไขเป็น “ในการจัดการเงินกองทุน ให้นาเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยให้กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มีอานาจในการลงนามถอนเงินตามใบอนุมัติจ่ายเงินกองทุน”
มติที่ประชุม เห็น ชอบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยและนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
4.3 รายงานผลและขอถอนกาไรส่วนเกินทุน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ มอบให้ บ ริษั ท หลั กทรัพ ย์ จัด การกองทุ น 3 แห่ ง
บริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย จานวน 3 กองทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 กองคลัง ขอหารือในประเด็น
การขอถอนกาไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 มาจัดเก็บที่บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยตาม
ประเภทของกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเพียงเงินต้นต่อไป และได้สรุปผลการดาเนินงาน
กองทุน ดังนี้
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ผลการดาเนินงานกองทุน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ผู้บริหารกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม วรรณ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิย์ จากัด

เงินลงทุน

ผลตอบแทน/บาท
ณ วันที่ 15 พ.ค. 60

รวมผลตอบแทนตั้งแต่
จัดตั้งจนถึงปัจจุบัน

90 ล้านบาท

469,086.00

3,240,627.19

100 ล้านบาท

537,515.26

4,161,266.44

150 ล้านบาท

828,815.48

5,487,912.38

มติที่ประชุม เห็ น ชอบ การขอถอนก าไรส่ ว นเกิ น ทุ น ณ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2560 มาจั ด เก็ บ ที่ บั ญ ชี
เงินฝากของมหาวิทยาลัยตามประเภทของกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเพียงเงินต้นต่อไป
4.4 การเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้มีหนั งสือถึงมหาวิทยาลัยเรื่องขออนุญ าตลาออกจากคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลมหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลั ย ได้มอบหมายให้ ผู้ อานวยการส านักงานอธิการบดีดาเนิ นการเลื อกคณะกรรมการบริห ารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยแทนผู้ที่ลาออก โดยได้นาเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสานักงานอธิการบดี ครั้งที่
6/2560 ในวัน ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่ประชุมมีมติให้ ดาเนินการสรรหาโดยได้มีการกาหนดการเลื อก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คือ
23 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งเวียน 6 หน่วยงาน
8 มิถุนายน พ.ศ.2560
ดาเนินการแจ้งกาหนดการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการอานวยการ
มหาวิทยาลัย
29 มิถุนายน พ.ศ.2560
กองบริหารงานบุคคลรวบรวมรายชื่อตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน
6 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ดาเนินการเลือกตั้ง ณ สานักงานอธิการบดี อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 1
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสานักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 29
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ได้มีมติให้มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้แทนของหน่วยงานและผู้มีสิ ทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็น
ผู้ทางานในมหาวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และให้นาเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) เพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้เลือกตั้งต้องปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป
2. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (สายสอน) มี 2 งบประมาณ คือ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินบารุงการศึกษา (บกศ.)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ การก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ แ ทนของหน่ ว ยงานและผู้ มี สิ ท ธิ์ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
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4.5 เงินฝากประจาครบกาหนด
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครบกาหนดกับธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาเจริญพาศน์ นั้น กองคลัง ได้ตรวจสอบ
ยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) มียอดเงินฝากประจา 12 เดือน ครบกาหนดเป็น เงิน 89,500,000.บาท (แปดสิ บ เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกองคลังขอสรุปข้อมูล การนาเสนอของอัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 ธนาคาร
เพื่อเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา ดังนี้
ประเภทเงินฝาก
ประจา 12 เดือน
ประจา 11 เดือน

ธนาคารกรุงไทย
1.05% ต่อปี

ธนาคารกรุงเทพ
1.60% ต่อปี
1.375% ต่อปี

มติที่ประชุม เห็นชอบ การนาเงินฝากประจาครบกาหนด จานวน 89,500,000 บาท (แปดสิบเก้าล้านห้าแสน
บาทถ้วน) ฝากประจา12 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.60 ต่อปี ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
4.6 การเสนอชื่ออาคารเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการปรั บ ปรุ ง หอประชุ ม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (อาคารศรีสุริยวงศ์) เพื่อจัดทาห้องแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุ ริย วงศ์ (ช่วง บุ น นาค) โรงละคร 150 ศรีสุริยวงศ์ และสานักงานส านักศิลปะและวัฒ นธรรม โดยมี
กาหนดดาเนินงานปรับปรุงแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระครบ 150 ปี ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน ในปี พ.ศ.2561
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์
รังสรรค์ บัวทอง ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ทบทวนชื่ออาคารอีกครั้ง และร่วมกันพิจารณาถึงที่มาและ
ความส าคัญ ของคาว่า “ศูน ย์ ศิล ปวัฒ นธรรม” ว่าควรคงชื่อเดิ มไว้ห รือไม่ และน าเข้าที่ ป ระชุ มย่อยเพื่ อพิ จารณา
ในลาดับต่อไป
4.7 แผนการสรรหาและการบริห ารอัต รากาลังของพนั กงานมหาวิท ยาลัย เงิน งบประมาณแผ่ น ดิ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) และสรุปอัตราว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีคาสั่งฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้ นสภาพจากการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามมาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษสาหรับการรับสมัครอาจารย์ประจาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงทาให้มีอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) จานวน 3 อั ตรา อัตราว่าง ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (5 ปี) จานวน 1 อัตรา อัตราว่างเนื่องจากพนักงานลาออกจากการปฏิบัติราชการ ตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ จานวน 1 อัตรา และอัตราว่าง ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม จานวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น จานวน 6 อัตรา กองบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทาแผนการสรรหาและ
การบริหารอัตรากาลังของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
และสรุปอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย ในการสรรหา (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ นิมิตกูล กล่าวเพิ่มเติม ว่า เงื่อนไขอาจารย์ใหม่ ต้องมีการสอบวัด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สาหรับอาจารย์รุ่นเดิมที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยได้เอื้อด้วยการจัดทา
ประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับว่าอาจารย์ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ภายใน 1 ปี ต้องดาเนินการให้มีคะแนน
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และประเด็น ที่สาขาวิชาจ้างอาจารย์ด้วยงบประมาณของสาขาวิชานั้น ควรนาเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษไปใช้ ด้วย
เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มิฉะนั้นหากมีการสืบค้นด้านคุณสมบัติของอาจารย์จะไม่ตรงตามประกาศ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ แผนการสรรหาและการบริห ารอัตรากาลังของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผ่นดินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) และมอบหมายประธานสาขาวิชาควบคุมติดตามอาจารย์ใหม่ทอี่ ยู่
ภายใต้เงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษด้วย และในการรับสมัครอาจารย์ ใหม่ต่อไปไม่ว่าจะจ้างด้วยงบประมาณใดก็ตาม
ในการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีเงื่อนไขวัดความสามารถภาษาอังกฤษ
4.8 (ร่ า ง)แผนการด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ เลื่ อ นเงิน เดื อ นของบุ ค ลากร รอบที่ 1
(ยกเว้นข้าราชการ) และ (ร่าง) ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕59 – 31 มีนาคม พ.ศ.๒๕60)
กองบริ ห ารงานบุ คคล ได้ จั ดท า (ร่าง) แผนการด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานเพื่ อเลื่ อ น
เงินเดือนของบุคลากร รอบที่ 1 (ยกเว้นข้าราชการ) และ (ร่าง) ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕59 – 31 มีนาคม พ.ศ.๒๕60)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ (ร่ าง) แผนการด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานเพื่ อ เลื่ อนเงิน เดื อนของบุ ค ลากร
รอบที่ 1 (ยกเว้นข้าราชการ) และ (ร่าง) ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕59 – 31 มีนาคม พ.ศ.๒๕60) และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
และนางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล ดาเนินการหารือเพื่อจัดทารูปแบบการแจ้ง
สรุปผลการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer Assessment)
๔.๙ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและการดาเนินงาน
ของสานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
สานั กวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดทาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและการดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
มติที่ประชุม รั บ ทราบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารและ
การดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และภาษา และมอบหมายคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา
รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สายัณ พุทธลา พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หากมีข้อเสนอแนะหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม แจ้งที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว ภายในเดือนมิถุนายน เพื่อดาเนินการแก้ไขและนาเข้าที่ประชุมด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป
4.10 นโยบายการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ด าเนิ น การด้ านการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาเชิ งรุก ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมีข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เกี่ยวกับการ
คัดเลือกบุ คคลเข้าศึกษาในสถาบั น อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่ อให้ การดาเนินการเป็นไปตามสถานการณ์
ปัจจุบันและการแข่งขันเชิงรุกในการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจึงได้คิดแนวทางและวิธีดาเนินการ คือ
1) เอกสารแผ่นพับ (สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
2) ติดต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น อินเทอร์เน็ต, เว็บไซต์, Facebook, Line
3) จัดค่ายแนะแนวให้นักเรียนได้ฝึกการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
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4) ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศ โรงเรียน ครู
ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสีย ฯลฯ
5) ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ซับซ้อน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ในที่ ป ระชุ ม ว่ า ยอดรั บ ระบบใหม่
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 TCAS (ที แ คส) มหาวิท ยาลั ย ทั่ ว ประเทศ สามารถด าเนิ น การแก้ ไขจ านวนการรับ สมั ค รได้
ฉะนั้นจานวนที่สามารถโยกได้ คือ Admission รอบที่ 4 จานวน 510 คน ควรย้ายมาในรอบที่ 1 จากจานวนเดิม
540 คน รวมเป็น 1,050 คน
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒ นานิมิตกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
พุ ท ธลา และนางสาวอรุ ณี คู่ วิม ล ศึ ก ษารายละเอี ย ดการแก้ ไขข้ อ มู ล จ านวนการรับ สมั ค รในยอดรับ ระบบใหม่
ปีการศึกษา 2561 TCAS (ทีแคส) มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อดาเนินการแก้ไขจานวนการรับของมหาวิทยาลัย
ให้ทนั ก่อนปิดระบบ
4.11 รายงานสรุปงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
กองนโยบายและแผน ได้ จั ด ท ารายงานสรุป งบประมาณแผ่ น ดิ น หมวดงบลงทุ น (ค่ าครุภั ณ ฑ์ ,
ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง โครงการมาตรการกระตุ้ น การลงทุ น ขนาดเล็ ก ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 1
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานสรุปงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ , ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕60
ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.2 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย
ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิจัย (สกว.) ประกาศรับ ข้อ เสนอโครงการวิจัยในปี งบประมาณ
2561 ใน 4 ประเภททุน สกว.จึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลั ยในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ในสาม
ประเภททุนได้แก่
1) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
2) ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
3) ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับ
สถาบันต้นสังกัด) โดย สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้น ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่
14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐

๕.3 การนาเงินฝากธนาคารครบกาหนดไปฝากประจา
ตามที่กองคลัง ได้นาเรื่องเงินฝากธนาคารครบกาหนดนาเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 และมีมติเห็นชอบให้นาเงินฝากที่ครบกาหนด จานวน 300
ล้านบาท ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.35 ต่อปี กองคลังได้รับ
แจ้งจากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ว่าพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้จาหน่ายหมดไปแล้ว
จึงทาให้ไม่สามารถซื้อพันธบัตรดังกล่าวได้ทันเวลา กองคลังจึงขอนาเงินฝากที่ครบกาหนดฝากเข้าบัญชีประจา 12
เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อปี ในเงื่อนไขที่ธนาคารเสนอตามหนังสือข้างต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.4 การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6
กระทรวงการศึ กษาธิการไต้ห วัน ร่ว มกั บส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดจัดการ
ประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2560
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุม
วิชาการระหว่างสถาบั น อุดมศึกษาไทยและไต้ห วัน ครั้งที่ 6 ณ 85 Sky Tower Hotel เมือง Kaohsiung ไต้ห วัน
โดยขอให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด กาหนดการลงทะเบียนภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.5 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 4
สถาบั น คลั งสมองของชาติ ได้ ก าหนดจัด อบรมหลั ก สู ต ร “กฎหมายมหาชนกั บ การบริห ารงาน
มหาวิทยาลัย ” รุ่น 4 ขึ้น ระหว่างวัน ที่ 25 – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
สาหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย สถาบันคลังสมองของชาติ จึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการนายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) สู่การปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นายอภิชาติ สิงห์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
การนายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่การปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธ รรมราช ในวั น ที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 และได้ น าเอกสารประกอบการประชุ ม สั ม มนา
การนายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่การปฏิบัตินาเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง ประจาปีการศึกษา 2561
คณะอนุ กรรมการดาเนิ น การคัดเลื อ กบุคคลเข้าศึกษาในสถาบั นอุ ดมศึกษา ส านักงานที่ ประชุ ม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดาเนินการดังนี้
1) จัดส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ในแต่ละ
รอบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาตามแบบฟอร์มที่กาหนด

๑๑

2) จัดส่ง Link URL เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการทราบ
ข้อมูลการคัดเลือกฯ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยให้ทุกมหาวิทยาลัยดาเนินการกรองข้อมูลและจัดส่งข้อมูลดังกล่าว
ให้ฝ่ายเลขาธิการ ทปอ. ทาง e-Mail : contacts@cupt.net ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.8 แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 255๙
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ ดาเนินการ
คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทาน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 โดยส า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี
การศึกษา 2559 และมีนิ สิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา คือ นายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 ขอขอบคุณในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับนักศึกษาจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการ Customer
Management Trainee ในระหว่างวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 ถึง 10 เมษายน พ.ศ.2560 จานวน 31 คน
ทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สาขาเอ็มควอเทียร์ สาขาสยามพารากอน สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์ และ
สาขาพระราม 2 โดยตลอดระยะเวลาการฝึก 4 เดือนที่ผ่านมา นายอรรถพล แสงจันทร์ และนางสาววิภาดา มูลสูงเนิน
ได้รับรางวัลการนาเสนอโครงการ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Movie Plus จากการ
แข่งขันการนาเสนอหัวข้อโครงงานที่ทางบริษัทฯ ได้ทากิจกรรมขึ้น บริษัทฯ จึงขอแสดงความชื่นชมนักศึกษา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560
คณะกรรมการประสานงานกิ จการนิสิตนักศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5
อาคารอุดมศึกษา 1 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้จัดทารายงานการประชุมเพื่อขอให้คณะกรรมการ
ประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริ มการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการ
กระทรวงศึก ษาธิก าร ได้ ออกระเบีย บคณะกรรมการส่ งเสริม การจัด การศึ กษาส าหรับ คนพิ ก าร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2552 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสาหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการส่งเสริม การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

๑๒

สาหรับคนพิการ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2553 ซึ่งได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้ว
เนื่องจากที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษายังไม่ได้ถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างครบถ้วน สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษารับคนพิการเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 การสนับสนุนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ได้จัดทาวารสารของสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย”
ซึ่งการจัดทาวารสารนี้จะเป็นเวทีให้แก่นักวิจัยทุกแขนงในการส่งผลงานวิจัยมาเผยแพร่โดย สมาคมส่งเสริมการวิจัย
จะมีคณะกรรมการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านหลายสถาบันการศึกษาเป็นผู้คัดเลือกงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และ
เผยแพร่ ทางสมาคมส่งเสริมการวิจัยได้จัดส่งวารสารมายังมหาวิทยาลั ย เพื่อให้ วารสารวิชาการนี้เป็นเหมือนคู่มือ
สาหรับนักวิจัย ในการนี้ สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดตีพิมพ์โฆษณาสินค้า
และบริการในวารสารของสมาคมส่งเสริมการวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 รายงานแผนการดาเนินงานการใช้งบลงทุน
นายสุ ช าครี ย์ ก่ อ เกี ย รติ ต ระกู ล ได้ รั บ มอบหมายให้ ติ ด ตามและควบคุ ม ด้ า นการก่ อ สร้ า ง
พ.ศ.2560 ขณะนี้ได้ดาเนินการติดตามขั้นตอนในการจัดทาแผนการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.14 คาสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 12/2560 เรื่อง ยกเลิกคาสั่งแต่งตั้ง
ผู้อานวยการกอง สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามความเรียบร้อยและ
เหมาะสมตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระยา ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการภายในสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง นายสุวิทย์ มุดทะเล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อม โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัย และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ตามสิทธิ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนปฏิบัติงานงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561”
กองนโยบายและแผน ได้ ส่ ง สรุ ป ผลความพึ ง พอ ใจต่ อ โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“การจัดทาแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน
พ.ศ.2560 ณ หอประชุมใหญ่อาคาร 1 ชั้น 4
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

๕.16 รายงานข้อมูลการดาเนินงานโครงการจัดการประชุมวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานข้อมูลการดาเนินโครงการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้ ง ที่ 1 ในหั ว ข้ อ “การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น ” (The 1st National and
International Conference on Education for Sustainable Locality Development) ในวันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นองค์กร สาธารณประโยชน์ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
แก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญ หาครอบครั ว และไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม
2560 เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นกว่า 200 คน จะเปิดภาคเรียนใหม่ ทางมูลนิธิฯ
ต้องใช้งบประมาณ กว่า 700,00 บาท ทางมูลนิธิฯ ได้รับเงินบริจาครวมถึงการขายของเหลือใช้ที่ไ ด้รับบริจาคเข้ามา
ยังคงขาดงบประมาณด้านการศึกษาของเด็กๆ อีกจานวนกว่า 300,000 บาท มูล นิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บริจาคทุนการศึกษาสมทบเพื่อ ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในสังคมร่วมกับ
ทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ ว กุ ญ ชร ได้ ส่ ง สรุ ป หลั ก การและก าหนดการโครงการ
“การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 ตารางสรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
สานักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2560
เมื่ อวัน จั น ทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เรื่อง ตารางสรุป ค่าใช้จ่ ายสาธารณู ป โภค (ค่าน้ า – ค่าไฟฟ้ า – ค่ า
โทรศัพท์) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 จึงได้นาตารางสรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และกราฟเปรียบเทียบ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 รายงานผู้ค้างชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
กองคลัง ได้จัดทารายงานสรุปข้อมูลนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และค้างชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2558 ถึง ภาคเรียนที่ 3/2559 ซึ่งได้คานวณร้อยละของการค้างชาระค่าธรรมเนียม
ต่อสัดส่วนผู้ลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

๕.21 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ ประจาปี 2560
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ ประจาปี
2560 ซึ่งจัดโดยวัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ วัดประดิษฐาราม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.22 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ลานกีฬาในชุมชนศรีภูมิเขตธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี ได้รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เฝ้า
ระวังภัยและยาเสพติด ลานกีฬาในชุมชนศรีภูมิเขตธนบุรี ตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ ร่วมกับหน่วยงานและชุมชน
ต่างๆ ในเขตธนบุรี ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์เฝ้าระวั งภัยและยาเสพติด ลานกีฬาในชุมชนศรีภูมิเขต
ธนบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 รายงานโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ส่ งรายงานโครงการศึ ก ษาดู งาน
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ณ โครงการตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.25 รายงานผลการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจาปีของชาติ
กองอาคารสถานที่ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ได้ รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้ ป ระจ าปี ข องชาติ
ซึ่งได้ดาเนินการปลู กต้นไม้ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยได้ปลูกต้นชงโคที่บ้านเอกะนาค จานวน 10 ต้น
และปลูกที่วิทยาเขตอู่ทองทวารวดีฯ (สระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี) จานวน 10 ต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.26 รายงานการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร (กอม.)
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ส่งรายงานการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร (กอม.) ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.27 รายงานผลการคัดเลือกร้านแต่งหน้า – ทาผมรับปริญญาบัตร
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการคัดเลือกร้านแต่งหน้า – ทาผมรับปริญญาบัตร
โดยมีมติให้ร้าน PROFESSIONAL MAKEUP P-GLOF เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.28 รายงานผลการคัดเลือกนักแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สาขาวิช านาฏยศิล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ ได้รายงานผลการคั ดเลื อกนั ก แสดง
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๑๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.29 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ ร ายงานผลการเข้ า ร่ ว มโครงการอมรมผู้ บ ริ ห าร
สถาบั น อุดมศึกษาเพื่อการจั ดการเรี ยนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมสี มาธานี จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.30 สรุปโครงการละครเวทีเทิดพระเกียรติ เรื่อง เสียงของพ่อ
สาขาวิ ช าการโฆษณาและธุ ร กิ จ บั น เทิ ง คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ส่ ง สรุ ป โครงการละครเวที
เทิ ด พระเกี ย รติ เรื่ อ ง เสี ย งของพ่ อ ซึ่ ง จั ด แสดงในวั น ที่ 22 - 24 มี น าคม พ.ศ.2560 และด าเนิ น โครงการ
ถอดบทเรีย น เสวนาในหั ว ข้อ “จากต้ น ...สู่ ป ลาย” ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.31 สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ศูน ย์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานผล
การดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนและ
บุคลากรในสถาบันการศึกษา (ค่ายชีววิทยา-จุลชีววิทยา) และโครงการบริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง
สาหรับงานวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.32 ตารางกาหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พ.ศ.2560
1) สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิท ยาลั ย ตามข้อ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้ ว ยการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน คุณสมบั ติ หลั กเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง
ตลอดจนวิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอานาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย
2) การด าเนิ น งานติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถือเป็นการดาเนินงานปีแรกของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิท ยาลั ย ตามคาสั่ งสภามหาวิท ยาลั ยที่ 4/2560 เรื่อ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ น าตารางก าหนดการตรวจเยี่ ย มหน่ ว ยงาน พ.ศ.2560 แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

๕.33 การมอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จานวน 25 ชิ้น ให้แก่มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.34 สรุ ป รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการ “ชุ ม ชนน้ าใส ทานผั ก ปลอดภั ย ใส่ใ จสิ่ งแวดล้ อ ม”
ประจาปีการศึกษา 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่ งสรุปรายงานผลการ
ดาเนิ นโครงการ “ชุ มชนน้ าใส ทานผั กปลอดภั ย ใส่ ใจสิ่ งแวดล้ อม” ประจ าปี การศึ กษา 2559 ในวันที่ 22 - 26
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ชุมชนสี่แยกบ้านแขก ชุมชนวัดหิรัญรูจี และชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ รวม 3 ชุมชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.35 ผลการประเมินตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สานักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ได้แ จ้ งผลการประเมิ น ตามแบบส ารวจใช้ ห ลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ (Evidence-based) (รอบ 2) โครงการประเมิ น
คุณ ธรรมและความโปร่งใสฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผ ลคะแนนรวม 90.91 ทั้งนี้
โรงเรียนนายร้อยตารวจในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้แจ้งว่าหากมหาวิทยาลัยประสงค์จะอุทธรณ์ผลการประเมิน
ขอให้จัดทาคาอุทธรณ์และส่งหลักฐานประกอบคาอธิบายให้แก่ที่ปรึกษาโครงการ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.36 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมวางแผนการดาเนินงานยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ ช่วยอธิการบดี ได้ส่งสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม
วางแผนการดาเนินงานยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมราชภัฏ 1 สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) อาคารรัชมังคลาภิเษก 2
ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.37 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กาหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ
ระดับ ชาติและนานาชาติ ปี การศึกษา พ.ศ.2560 ในวัน ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗

๕.38 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ประจาสานักกิจการนิสิตนักศึกษา และคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาคณะ สานัก และสถาบัน ข้อ 9. คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม และข้อ 10. คณะกรรมการ
ประจาสานักกิจการนิสิตนักศึกษา สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เนื่องจากสานักศิลปะและวัฒนธรรม และ
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา
18 (14) และมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และสานักกิจการนิสิตนักศึกษา รายชื่อดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.39 สรุปประเด็นจากจดหมายของ Times Higher Education
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศณี มีแก้ว กุญ ชร ผู้ ช่วยอธิการบดี ได้ส รุป ประเด็นจากจดหมายของ
Times Higher Education ในความร่วมมือกับ China Medical University ได้ส่งหนังสือเชิญท่านอธิการบดีเข้าร่วม
การประชุมสุดยอดความเป็นเลิศด้านการวิจัย (Times Higher Education Research Excellence Summit) ที่จะ
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ประเทศไต้หวัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.40 หนังสือตอบกลับข้อสงสัยของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัย ได้จัดทาหนังสือชี้แจงตอบข้อสงสัยของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และส่งไปยัง
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จานวน 3 ฉบับ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.41 การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสาคัญ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยา จัดทา
คาแปลกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นภาษาอังกฤษภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.2558 ใช้บังคับ (ครบกาหนดวันที่ 8 กันยายน 2560) และให้เผยแพร่กฎหมาย
ดังกล่าวทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.42 สรุปจานวนผู้สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2560
กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปจานวนผู้สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

๕.43 ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาพระรอดลาพูน เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครือข่ายผู้ ปกครองนักเรียนและชมรมศิษย์ เก่า ได้จัดทาวัตถุมงคลพระรอด วัดมหาวัน จังหวัดลาพูน ซึ่งได้จัดทา
พิธีปลุกเสกเทวาเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จึงขอความอนุเคราะห์และประสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ และผู้มี
จิตศรัท ธา ร่ว มเช่าบู ช าพระรอดวัดมหาวัน ล าพูน โดยให้ มหาวิท ยาลั ยนาส่ งโรงเรียนแม่ทาวิ ทยาคม จานวนเงิน
500 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.44 การนาเสนอระบบปฏิทินกลางของมหาวิทยาลัย (iCalendar)
สานักงานอธิการบดี ได้ขอความอนุเคราะห์สานักคอมพิวเตอร์ ดาเนินการจัดทาระบบปฏิทินกลาง
มหาวิทยาลัย (iCalendar) ซึ่งเป็นระบบปฏิทินออนไลน์ที่แสดงข้อมูลงานกิจกรรมและงานประชุมที่มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่างๆ กาหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.45 ขอนาส่งข้อมูลทางวิชาการ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งข้อมูลทางวิชาการ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
ประกอบด้วย
1) รายงานสรุปการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560
2) ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560 รอบ 2
3) รายงานสรุปจานวนผู้สมัคร ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก รอบ 3
4)ปฏิทินดาเนินงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.46 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
หน่ ว ยงานภายในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ได้ จั ด กิ จ กรรม / โครงการต่ า งๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ดาเนินการโครงการสารวจ
ความคิดเห็ น เกี่ย วกับ ปั ญ หาการค้าประเวณี และโครงการส ารวจความคิดเห็ น เกี่ยวกับรัฐธรรมนู ญ 2560 และ
ดาเนินการเผยแพร่ผลการสารวจโครงการดังกล่าวในสื่อต่างๆ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี ได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน
อธิการบดี ระหว่างวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 – 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 และวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม พ.ศ.
2560
3) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี ได้รายงานการปฏิบั ติห น้ าที่ รักษา
ราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560
4) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาความรู้สู่วิชาชีพก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ ครั้งที่ 8 ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องศูนย์เรียนรวมอเนกประสงค์ มินิเธียเตอร์ อาคาร 11
ชั้น 3 และโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานอุดมศึกษา และกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป : พัฒนา

๑๙

อาจารย์ให้ก้าวไกลไปกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และ 2 - 3 มิถุนายน พ.ศ.2560 รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
5) บัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการ คือ
(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะพึงประสงค์
ของบุคลากรในการทางาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560
(2)โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่อง การอบรมภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารส าหรับ
บุคลากรระดับอุดมศึกษา เมื่ อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ ชั้น 5 อาคาร 11
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
6) ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ ได้ ส่ ง ตารางสรุ ป การน าเสนอข่ า วประชาสั ม พั น ธ์
แก่สื่อมวลชนฯ ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
7) สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ส่งรายงานผลการดาเนินโครงการเพิ่มประสบการณ์
ชีวิต สร้ างมิ ต รภาพ “เรี ย นร่ ว มภาษาและวัฒ นธรรม” ในต่ างประเทศ ปี ก ารศึ กษา 2559 เมื่ อ วัน ที่ 11 – 31
กรกฎาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
8) วิทยาลัยการดนตรี ได้รายงานผลการดาเนินโครงการพั ฒนาศักยภาพทางการวิจัย เมื่อวันที่ 26
มีนาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 10
สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดั บ คณะ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 เพื่ อ การเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพ และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ จั ด โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่อง “แนวทางการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั กสูตร และระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2559
เพื่ อ การเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพ และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ” กิ จ กรรมที่ 1
เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ด้วยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี
ศรี สุ ริ ย วงศ์ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก อาจารย์ ดร.เพ็ ญ พร ทองค าสุ ก ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี อาจารย์ ดร.ปวิ ช ผลงาม
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ และอาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นวิทยากร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๐

6.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ”
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส านั ก งานอธิ ก ารบดี จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับ
คณะ” ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก
เป็นวิทยากร
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 งดจ่ายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประกาศ “งดจ่ายไฟฟ้า” เนื่องจากดาเนินการซ่อมบารุงตู้ MDB
ประจาอาคาร ดังนี้
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. อาคาร 7, 8
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560เวลา 08.00 - 17.00 น. อาคาร 2, 9, 10, 11
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. อาคาร 12, 19, 27, 29
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. อาคาร 3, 30, 31
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. อาคาร 22
และวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. อาคาร 1, 6
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4
สถาบั น วิจั ยและพั ฒ นา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ร่ว มกับสมาคมสถานการณ์
จาลองและเกมเพื่ อ การเรี ย นรู้ (ประเทศไทย) และเครือ ข่ าย 13 หน่ ว ยงาน จัด โครงการประชุ ม วิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ครั้ ง ที่ 9 ThaiSim 2017 เรื่ อ ง “Enhancing learning benefits from games, simulations, and
facilitation in Thailand 4.0” และการประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อ ง “การเพิ่ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จาลอง” ขึ้น ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่
อาคาร 1 ชั้ น 4 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก หม่ อ มหลวงปนั ด า ดิ ศ กุ ล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็ น ประธานในพิ ธี และเป็น การเปิดเวทีเสนอผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ สู่สาธารณชนในระดับชาติ
และนานาชาติ อาทิ การนาเสนอผลงานวิชาการ ภาคการบรรยายจากเครือข่าย 13 หน่วยงาน ฟังการบรรยายจาก
Keynote Speakers รับ เชิญ เช่น Prof.Dr.Precha Thavikulwat, Dr.David Wortley, Prof.Ryoju Hamada และ
Dr.Vinod Dumblekar และการเสวนาโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๑

6.6 เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.)
สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการยื่นโครงร่างการวิจัย ผ่าน http://research.bsru.ac.th จานวน 4 ชุด พร้อมบันทึกข้อความผ่านคณะ
และค่ าธรรมเนี ย มการยื่ น 500 บาท ส่ ง มายั งส านั ก งานคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ (มคจม.)
ห้อง 6106 ชั้น 10 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 084-6823878
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.7 การรั บ ข้ อ เสนอการวิ จั ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 จากส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ
ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ งชาติ (วช.) ร่ว มกั บ เครือ ข่ ายองค์ ก รบริห ารงานวิ จัย แห่ งชาติ
(คอบช.) จั ดทากรอบการวิจั ย เพื่อการจั ดสรรทุ นวิจัย แผนงานส่ งเสริมและสนั บสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้ อ งการในการพั ฒ นาประเทศ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 23 กลุ่ มเรื่อ ง นั กวิจั ยสามารถ
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 หรือลงทะเบียนส่งข้อเสนอ
การวิจัยได้ที่เว็บไซต์ ww.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอทุน
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.8 ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม
ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ได้ จั ด โครงการพั ฒ นานั ก วิ จั ย และงานวิ จั ย
เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการได้แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของตนด้วยงานวิจัยและ
นวัตกรรม นักวิจัยสามารถสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย
เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โทร 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 -8353
หรือ 0-2278-8226 เว็บไซต์ htpp://rri.trf.or.th หรือ www.facebook.com/trfrri
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.9 แบบรายงานผลการประเมินตนเอง ประจารอบการประเมินรอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2559 - 31 มีนาคม พ.ศ.2560)
ขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานเร่งส่งแบบรายงานผลการประเมินตนเอง ประจารอบการประเมิน
รอบที่ 1 (ระหว่างวัน ที่ 1 ตุล าคม พ.ศ.2559 – 31 มีนาคม พ.ศ.2560) ให้ กองบริห ารงานบุ คคล ส านักงาน
อธิการบดี ภายในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๒

6.10 การปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ห้ อ งประชุ ม ราชาวดี
อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถบรรจุผู้ใช้บริการ จานวน 100 คน หากหน่วยงานใด
จะขอใช้ห้องประชุมเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รวบรวมห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย
และแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ เพื่อใช้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้
เลิกประชุม เวลา 1๒.๓0 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

