๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2560
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
12. อาจารย์มรกต
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๘. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๔. อาจารย์อารียา
2๕. อาจารย์ธีรถวัลย์
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
27. นางสาววรรณดี

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยานันต์
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
พุทธลา
ภู่ทอง
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
จุ้ยจาลอง
ปานกลาง
ศิริสวัสดิ์ชัย
อัศวศิลปกุล

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(แทน) ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
2. นางสาวอรุณี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์

ทองสิน
คู่วิมล
บัวทอง

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นายพิสิฐ
3. นายอภิชาติ
4. นางบุญเพ็ญ
5. ดร.จานงค์
6. นางสาวกฤตยา

วงษ์พันทา
วงศ์วัฒนากูล
สิงห์ชัย
หงษ์ทอง
ตรีนุมิตร
สุวรรณไตรย์

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

ผู้อานวยการกองกลาง
(แทน) ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้างานพัสดุ
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
๑.๑ ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน (สายสอน)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม พนั ก งาน มหาวิ ท ยาลั ย
เงินงบประมาณแผ่นดิน (สายสอน) ที่อยู่ในสัญญาจ้างระยะที่ ๓ (เฉพาะผู้ที่ครบระยะสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๒) และพนั กงานมหาวิทยาลั ยที่อยู่ ในสั ญญาจ้างระยะอื่นๆ ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์)
เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเร่งรัดการทาผลงานทางวิชาการ สาหรับการต่อสัญญาจ้าง
ในระยะที่ ๔ และแนวทางการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ในวันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ การประชุมติดตามและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดาเนินการจัดประชุม เพื่ อติดตามและพัฒ นาการจัด
การเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
อาคาร 7 ชั้น 15
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ การประชุมสถาบันขงจื๊อในเขตทวีปเอเชีย ภายใต้หัวข้อ “The Belt and Road”
สานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ได้มอบหมายให้สถาบันขงจื๊อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพดาเนินการ
จัดการประชุมสถาบันขงจื๊อในเขตทวีปเอเชีย ภายใต้ หัวข้อ “The Belt and Road” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน

๓

พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้า กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการ
สถาบันขงจื๊อ ๗๗ แห่ง ผู้รับผิดชอบห้องเรียนขงจื๊อ ๑๔ แห่ง จาก ๓๑ ประเทศทั่วทวีปเอเชีย จานวนกว่า ๓๐๐ คน
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ โครงการฝึก อบรมเชิงปฏิบั ติ การ “การจั ดท างบประมาณในลัก ษณะบูร ณาการเชิงยุท ธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒”
กองนโยบายและแผน ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ด าเนิ น การจั ด โครงการฝึ ก อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
“การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕60
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕60
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/2560 โดยไม่มกี ารแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก ๓ สานัก
สืบเนื่องจาก อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซี ย น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เผด็ จ ก๋ า ค า ผู้ อ านวยกี่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จะครบวาระการดารง
ตาแหน่ง ๔ ปี ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การดาเนินงานของทั้ง ๓ สานัก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เป็น ไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบั น พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก ทั้ ง ๓ ส านั ก ดั ง กล่ า ว
มหาวิท ยาลั ย ได้ ดาเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ร ะบุ ไว้ในข้อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา ว่าด้ ว ย
คุณสมบั ติ และวิธีการสรรหาผู้ อานวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาประกาศมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก ทั้ง ๓ สานัก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ การปรับปรุงสุขาภิบาลโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
สืบ เนื่องจาก สภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และมีมติให้จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงสุขาภิบาล
ของโรงอาหาร และควบคุมคุณภาพ ความสะอาด และราคาของอาหาร นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
และมอบหมายผู้ทเี่ กี่ยวข้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๔

มติที่ประชุม รับ ทราบ และมอบหมายฝ่ายโครงการร้านค้าและบริการและกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ประชุม วางแผนร่ ว มกั น ในการดาเนิ น การปรั บ ปรุงสุ ข าภิ บ าลโรงอาหารของมหาวิท ยาลั ย โดยแบ่งหน้าที่ ในการ
ดาเนินการอย่างชัดเจน และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ และอาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
หามาตรการในการรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษารักษาความสะอาด และช่วยกันเก็บภาชนะที่ใช้แล้วยังจุดที่มหาวิทยา ลัย
จัดเตรียมไว้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การกากับติดตามผลการดาเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพื่อดาเนินการโครงการที่สาคัญ จานวน
3 โครงการ คือ โครงการกากับติดตามโครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการบริการวิชาการ
สู่สังคม และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประสิทธิภาพ อธิการบดีจึงต้องการให้มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการ
ดังนี้ คือ
1) คณะกรรมการกลาง มีหน้าที่กากับติดตามให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานให้ไปตาม KPI อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ มีหน้าที่ดาเนินโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการกลาง
ทุกๆ ไตรมาส (3 เดือน) โดยเน้นการรายงานด้านความก้าวหน้าในการดาเนินงาน การใช้งบประมาณตามระเบียบฯ
ปั ญ หา และอุ ป สรรค เพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตามและพั ฒ นาโครงการ ให้ เป็ น ไปตาม KPI อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งจัดทารายงานสรุปเป็นรูปเล่มเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อนาส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที กล่าวเพิ่มเติมว่า แต่เดิมนั้นไม่ชัดเจนในเรื่องของพื้นที่การ
ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและขอบข่ายของงาน ซึ่งขณะนี้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ส่วนการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยต้องทาความเข้าใจ
ก่อนว่าการบริ การวิช าการในชุมชนและท้ องถิ่น นั้ นๆ ต้องเป็น ความต้องการของชุมชน และสามารถดาเนิน การ
โครงการได้ อย่างต่อเนื่ อง อี กทั้ งยังสามารถส่ งเสริมโครงการอื่นๆ ของชุมชนและท้องถิ่น ได้ มหาวิทยาลั ยควรให้
ความสาคัญในการถ่ายทอดความรู้และร่วมกันสร้างนวัตกรรมขึ้นมาให้ได้ เมื่อสามารถสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้ แล้ว
ชุมชนและท้องถิ่นเรียนรู้และเกิดความเข้าใจสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลั ยถึงจะเปลี่ยนฐานะจาก
ผู้ร่วมงานเป็นที่ปรึกษาให้แก่ชุมและท้องถิ่นแทน และค่อยลงพื้นที่หรือเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในลาดับต่อไป
อาจารย์ ดร.ไพฑู ร ย์ มากสุ ข กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า จากการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของชุ ม ชนจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดว่า มหาวิทยาลัยควรสอบถามความต้องการของชุมชนและ
ลงพื้นที่บริการวิชาการเพื่อต่อยอดการดาเนินงานของชุมชนมากกว่า เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน
และเกิดประสิทธิภาพในการดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัย ซึง่ มีบางโครงการที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ดาเนินการอบรม
ให้แก่ชุมชนนั้น มีหลายหน่วยงานให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนเป็นจานวนมาก
ทาให้เกิดความซ้าซ้อนและไม่เกิดประโยชน์ในการดาเนินโครงการ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการกากับติดตามผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
๑) การกากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
 รายนามกรรมการ KPI ด้านวิทย์ – คณิต มอบหมาย ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที ๓) รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ๑ คน
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 รายน ามกรรม การ KPI ด้ า น ภ าษ าไท ย/ภ าษ าอั ง กฤษ และสั ง คม มอบ ห มาย
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
 รายนามกรรมการ KPI ด้ า นเทคนิ ค การสอน/ทั ก ษะ/ความเป็ น ครู มอบหมาย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
2) การกากับติดตามผลการดาเนินโครงการวิชาการสู่สังคม (กรรมการดาเนินงาน ระดับคณะ)
 รายนามกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบหมาย ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิษณุ บางเขียว ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
 รายนามกรรมการคณะครุศาสตร์ มอบหมาย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
 รายนามกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมาย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชลิต วณิชยานันต์ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
 รายนามกรรมการคณะวิ ท ยาการจั ด การ มอบหมาย 1) รองศาสตราจารย์ ป รี ย านุ ช
กิจรุ่งโรจน์เจริญ 2) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
 รายนามกรรมการวิทยาลัยการดนตรี มอบหมาย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
2) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ
 รายนามกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมาย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
3) การกากับติดตามผลการดาเนินโครงการวิชาการสู่สังคม (กรรมการดาเนินงาน ระดับศูนย์สานัก)
 รายนามกรรมการสานักคอมพิวเตอร์ มอบหมาย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
2) อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
 รายนามกรรมการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมาย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมหมาย มหาบรรพต 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา
 รายนามกรรมการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มอบหมาย 1) รองศาสตราจารย์
ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ 2) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
4.2 การเพิ่มมาตรการป้องกันและเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศได้รายงานเหตุการณ์ กรณี บุคคลต้องสงสั ยพยายาม
ขโมยหนั งสื อภายในส านั ก วิท ยบริ การฯ ซึ่ งถื อ เป็ น ประเด็ น ปั ญ หาและความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ความปลอดภั ย
ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยรับทราบกรณีปัญหา
ที่เกิดขึ้นและที่ผ่านมามหาวิทยาลัย โดยกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้กาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นกับสานักวิทยบริการฯ ล่าสุด จึงนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพิจารณาเพิ่มมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็ จ ก๋ าค า กล่ าวเพิ่ มเติม ว่า เมื่ อวัน ศุกร์ที่ 1 กั นยายน พ.ศ.2560
เวลา 12.17 – 12.55 นาที ณ พื้นที่ให้บริการชั้น 4 มีบุคคลต้องสงสัยเป็นชายแต่งกายเสื้อเชิ้ตแขนยาวผูกเนคไท
สีดาใส่สูทสีดาเข้าใช้บริการห้องสมุด อ้างตนว่าเป็นอาจารย์พิเศษของคณะวิทยาการจัดการ บุคคลต้องสงสัยได้ค้นหา
หนังสือและนาหนังสือใส่ถุงสะพายข้างสี ดา โดยใช้หนังสือพิมพ์คลุมหนังสือไว้ และเวลา 13.02 – 13.04 นาที
บุคคลต้องสงสั ย ลงไปชั้น 1 พยายามจะเดิน ออกทางประตูส าหรับคณาจารย์และบุ คลากร แต่ประตูดังกล่ าวปิ ด
ให้ บ ริ ก าร เนื่ อ งจากก าลั ง ซ่ อ มแซม เจ้ า หน้ า ที่ จึ งแจ้ งให้ บุ ค คลต้ อ งสงสั ย ใช้ ช่ อ งทางส าหรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาผ่ า น
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เครื่ องตรวจสั ญ ญากัน ขโมย แต่บุ คคลดังกล่ าวเลี่ ยงที่ จะเดินผ่ าน โดยให้ เหตุผ ลว่า จะขึ้นไปดูห นังสื อชั้น 7 ก่อน
แล้วเดินขึ้นลิฟต์โดยสารไป ภาพวงจรปิดได้บันทึกภาพบุคคลต้องสงสัยที่ชั้น 5 ขณะกาลังนาหนังสือมาเก็บโดยตอน
เข้ามา ยังใส่สู ทและหิ้วถุงสี ดา ตอนออกจากชั้น 5 ถอดสูทออกแล้วนาเสื้อใส่ในถุงสีดาแทน ก่อนเดินลงไปชั้น 1
เพื่อออกจากตึก ซึ่งพบว่าก่อนหน้านี้พบว่ามีหนังสือในห้องสมุดหายไปจานวนหนึ่ง และมีอาจารย์พบเห็นบุคคลต้อง
สงสัยนี้เข้าร่วมการประชุมของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากได้ปรึกษาหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เผด็จ ก๋าคา กรณีที่เกิดเหตุดังกล่าว มีนิสิตนักศึกษาแจ้งเหตุ ว่าโน้ตบุ๊คของอาจารย์ผู้สอนสูญหาย ซึ่งเป็นช่วงเวลา
เปลี่ยนกลุ่มเรียนของนิสิตนักศึกษา กรณีเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย หรือสิ่งของของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร สูญหาย
ภายในมหาวิทยาลัยและอยู่ในช่วงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมี
มาตรการป้องกัน กากับ ติดตาม เพราะถือเป็นความเสี่ยงในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีจุดเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยอีก 1 จุด คือ
บริเวณประตูทางเข้าข้างร้านกาแฟ Amazon โดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยกากับและดูแลการเข้า – ออก
ของบุ คคลภายในมหาวิทยาลั ย ซึ่ งอาจเปิ ดโอกาสให้คนแปลกหน้ าเข้ามาภายในมหาวิทยาลั ย และก่อเหตุ ร้ายภายใน
มหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยควรหามาตรการในการป้องกันเรื่องนี้ด้วย
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรทาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยและบังคับใช้
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยแอบแฝงเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย และควรมีวิธีการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน
หามาตรการป้องกัน และควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
4.3 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
กองบริหารงานบุคคลได้จัดทา (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อประกอบ
การพิจารณาต่อสัญญาจ้างสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
มติที่ประชุม เห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา
ต่อสัญญาจ้างสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
4.4 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองคลัง
กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทาร่างประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองคลัง
เพื่อแต่งตั้งผู้ป ฏิบัติห น้าที่ผู้ อานวยการกองคลัง โดยในข้อ 5 ของร่างประกาศดังกล่าวที่กาหนดว่า “ให้ อธิการบดี
แต่งตั้งคณะกรรมการ” นั้น ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) พิจารณาว่า ควรกาหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการโดยตาแหน่ง หรือกาหนดเป็นตัวบุคคลและควรกาหนดบุคคลใด
มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองคลัง
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4.5 ข้อมูลเปรียบเทียบการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
กองคลัง ได้จัดทาข้อมูลเปรียบเทียบการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบการใช้
บริการประกอบ ดังนี้
ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรุงไทย จากัด (มหาชน)
กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ประเภทบัตร

อัตราค่าธรรมเนียม

บัตรเดบิตเฉพาะของธนาคารกรุงเทพ
บัตร Visa, M/C, Premium
บัตร KTB/Visa Debit/Local Debit Card
บัตรเครดิต และบัตรอื่นๆ
บัตรเดบิตที่ออกภายในประเทศทุกธนาคาร
บัตร Visa, M/C, JCB ทุกธนาคาร

ฟรี
1.50%
ฟรี
0.97 % (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
ฟรี
1.00 % ทุกประเภทบัตร

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกการติดตั้งเครื่อง Electronic Data Capture (EDC) เพื่อการรับ
ชาระเงินเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาและบุคลากร เป็น 2 ประเด็นดังนี้
1. พิจารณารับชาระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นบัตรเดบิต เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียม
2. พิจารณารับชาระบัตรเดบิตและเครดิตค่าธรรมเนียมบัตรผู้จ่ายชาระต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ การติ ด ตั้ งเครื่ อ ง Electronic Data Capture EDC เพื่ อ การรับ ช าระเงิน ค่ าธรรมเนี ย ม
การศึกษาผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน), กรุงไทย จากัด (มหาชน) และ กสิกรไทย
จ ากั ด (มหาชน) และมอบหมายผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ล าวั ล ย์ ฟุ้ ง ขจร รองอธิ ก ารบดี อาจารย์ ม รกต ภู่ ท อง
ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ดาเนินการต่อไป
4.6 การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ ได้เสนอเรื่องจากมติที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เรื่องการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
โดยเห็นควรให้มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทั้งสามกลุ่ม หรือจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อหาแนวทางและ
วิธีการจัดสวัสดิการ
มติที่ประชุม

รับทราบ การจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

4.7 ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดาเนินการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ณ โครงการจัด การศึกษานอกสถานที่ ตั้งอู่ ทองทวารวดี จังหวัด
สุพรรณบุรี จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เมื่อวันที่
19 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2559 ซึ่ งมี ผ ลการประเมิ น อยู่ ในระดั บ “ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ” และส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ดาเนินการตรวจประเมินซ้า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน”
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยยุติการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถั ดไป และให้รายงาน
จานวนนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาหากยังเปิดรับนักศึกษาใหม่อยู่จะไม่รับทราบหลักสูตรดังกล่าว ทั้งในและนอก
สถานที่ตั้งนับตั้งแต่วันที่แจ้งไม่รับทราบและประกาศต่อสาธารณะ รวมทั้งแจ้งสานักงาน ก.พ. ต่อไป
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มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ
พิจารณาปรับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี
4.8 ขอรายงานผลและขอถอนกาไรส่วนเกินทุน
มหาวิท 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
การขอถอนก าไรส่ ว นเกิ น ทุ น ณ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม พ.ศ.2560 มาจั ด เก็ บ ที่ บั ญ ชี เงิน ฝากของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามประเภทของกองทุ น เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท หลั ก ทรัพ ย์ จั ด การกองทุ น บริ ห ารเพี ย งเงิน ต้ น ต่ อ ไป และได้ ส รุ ป ผลการ
ดาเนินงานกองทุน ดังนี้
ผลการดาเนินงานกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560
ผู้บริหารกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
วรรณ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็ม
เอฟซี จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทย
พาณิชย์ จากัด

เงินลงทุน

ผลตอบแทน/บาท
ณ วันที่ 31 ส.ค. 60

ร้อยละของผลตอบแทน
ณ วันที่ 31 ส.ค. 60

90 ล้านบาท

844,757.27

0.93

100 ล้านบาท

659,438.35

0.66

150 ล้านบาท

1,327,027.25

0.88

มติที่ประชุม เห็ น ชอบ การขอถอนก าไรส่ ว นเกิ น ทุ น ณ วั น ที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2560 มาจั ด เก็ บ ที่ บั ญ ชี
เงินฝากของมหาวิทยาลัยตามประเภทของกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเพียงเงินต้นต่อไป
4.9 ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนอาหารสาหรับบริการประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สานักงานเขตธนบุรี ได้ดาเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.
2560 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี สานักงานเขตธนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์และ
เชิญชวนมหาวิทยาลัย สนับสนุนเงินหรืออาหารสาหรับบริการประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
มติที่ประชุม เห็ นชอบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ทาหนังสือตอบรับ ส านักงานเขตธนบุรี
และร่วมสมทบเงิน จานวน 25,000 บาท และบริ จาคน้าดื่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน
5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
4.10 มติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560
กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ส่งเอกสารมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 เรื่อง “การส่งเสริมการมี
งานท าส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ” ให้ แ ก่มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ บ้านสมเด็จเจ้ าพระยาเพื่ อรับทราบมติและขอความร่ ว มมื อ
มหาวิทยาลัยฯ ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามมติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม รับ ทราบ และมอบหมายผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ส ายั ณ พุ ท ธลา และทุ ก หน่ ว ยงานวางแผนในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560
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4.11 สรุปจานวนอัตราที่ได้รับการจัดสรรในการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2561
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ได้ ส รุ ป จ านวนอั ต ราที่ จ ะด าเนิ น การสรรหาฯ ตามแผนการสรรหาและ
การบริหารอัตรากาลังของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลู กจ้าง ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561 จานวนทั้งสิ้น 25 อัตรา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ จานวนอัตราที่ได้รับการจัดสรรในการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2561

4.12 สรุปผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณ ะ/
วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน
งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน (บัณฑิตวิทยาลัย/สานัก/สถาบัน/ศูนย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า งานประกันคุณภาพ ได้รายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ของหน่วยงาน แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
 ส่ ว นที่ 1 รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ประจ าปี
การศึกษา 2559 จาแนกตามคณะ และเปรียบเทียบระหว่างผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 – 2559 ซึ่ ง ผลการประเมิ น พบว่ า มี ห ลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ประถมศึกษา และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจาก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบ ซึ่งหลังจากได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้ว ขอความร่วมมือ
จากคณาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการจัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพหลักสูตร โดยรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาผ่านทางระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ตั้งแต่การเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง ตลอดจน
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อนาเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน
 ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา
2557 – 2559 จาแนกตามองค์ประกอบ
 ส่วนที่ 3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย สานักฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิต และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ประจาปีการศึกษา 2557 – 2559 จาแนก
ตามองค์ประกอบ
 ส่วนที่ 4 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สานักฯ สถาบันวิจัยและพัฒ นา โรงเรียนสาธิต และศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี ประจาปีการศึกษา 2559 ในภาพรวม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 5/๒๕60
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.2 เอกสารพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งสาเนาเอกสารพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
(ฉบับภาษาอังกฤษ) จานวน 1 ฉบับ มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลภายในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบ เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้และเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.3 การรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ โครงการ “ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน” จากสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ชมรมสุริยะอาสาพยาบาลและชมรมอาสายุวกาชาด ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากการเข้าร่วมโครงการ
“ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน ” สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณี ยกิจ ” ในวันพฤหั สบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2560 ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากชมรมสุริยะอาสาพยาบาล และ
ชมรมอาสายุวกาชาดเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.4 การแต่งตั้งรองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
อาจารย์ชวลิต จูเจี่ย อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แสดง
ความประสงค์ขอลาออกจากตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา เนื่องจากได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา
ต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สานักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงมีความจาเป็นต้อง
มีรองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา ทดแทนในตาแหน่งที่ลาออก สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้เสนอเรื่อง
เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ธนกร สรรย์วราภิภู อาจารย์ประจาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มารับ
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.5 รายงานแผนการดาเนินงานการใช้งบลงทุน
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ได้รายงานแผนการดาเนินงานการใช้งบลงทุน ณ วันที่ 30 สิงหาคม
พ.ศ.2560 ตามที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามและควบคุมด้านการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ในปี 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

๕.6 ขอรายงานตัวเพื่อกลับมาปฏิบัติราชการ
อาจารย์ เอกรั ต น์ รุ่ ง สว่ าง และอาจารย์ ยุ ท ธนา อั ม ระรงค์ อาจารย์ สั งกั ด สาขาวิ ช านาฏยศิ ล ป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการไปปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ตามคาเชิญของ
มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสร้างสรรค์การแสดงและฝึกซ้อมการแสดง
ให้แก่นักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมแสดงในงาน The 10th Aniversary of China-ASEAN Education
Cooperation Week Celebration Gala ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 3 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 การมอบทุนของมูลนิธิเพื่อผู้มีผลการเรียนดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิ ดา สุวรรณรัตน์ ได้รับมอบหมายให้จัดสรรทุนของ 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิ
100 ปี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มูลนิธิชูธง ศิลปี และมู ลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย เพื่อมอบทุนให้แก่นักเรียนและ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.8 มติการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง การคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Center Admission System :TCAS)
ส านั กงานเลขาธิการที่ป ระชุมอธิการบดี แห่ งประเทศไทย ได้แจ้งมติการประชุม สามัญ ที่ ประชุ ม
อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 4/2560 เรื่ อ ง การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (Thai
University Center Admission System :TCAS) เกี่ยวกับอัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียม ในการดาเนินงานการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 สรุปจานวนผู้ข้าร่วมประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน (สายสอน)
กองบริหารงานบุ คคล ได้ส่งสรุปจานวนผู้ เข้าร่วมประชุ มพนักงานมหาวิทยาลั ย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (สายสอน) ในวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 รายงานการเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อารี ว รรณ เอี่ ย มสะอาด ได้ ร ายงานการเข้ า ร่ ว มประชุ ม อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในวันที่ 26 - 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

๕.11 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม
/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ได้รายงานผลการเข้าประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “ศาสตร์
พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ” เพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
2) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ได้รายงานผลโครงการประจาเดือนกันยายน พ.ศ.2560 เพื่อแจ้งให้
ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วย
โปรแกรม WordPress รุ่นที่ 1 และ 2”
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ส่งสรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทาเว็บไซต์เผยแพร่
ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress” สาหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากร
ภายในที่สนใจ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ.
2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 (อาคาร 10 ชั้น 9) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 รายงานผลการดาเนินการโครงการ
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการดาเนินโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรม : แนะแนวและเสริมสร้าง
อัตลักษณ์นิสิตใหม่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.2560 ในระหว่างวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม พ.ศ.
2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.14 ข้อมูลการได้รางวัลจากหน่วยงานภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการ
พิจารณาจากมูลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ ให้รับรางวัลเกียรติยศระดับโลก ประเภทผู้นาองค์กร
ระดับดีเด่น ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน CEO Leader Award 2017 ได้เข้ารับรางวัล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กรุงเทพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 รายงานผลการจัดโครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒ นธรรม ได้รายงานผลการจัดโครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม ในเดือน
สิงหาคม 2560 จานวน 5 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

๕.16 รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ
งานพั ส ดุ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ส รุ ป รายงานผลการเข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.
2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 รายงานสรุปผลการด าเนิน การประเมินคุณ ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของสานักงาน
อธิการบดี
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ร ายงานสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษ า 2559
ในวั น จั น ทร์ ที่ 21 สิ ง หาคม พ.ศ.2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 14 อาคาร 100 ปี ศรี สุ ริย วงศ์ โดยประเมิ น ใน
2 องค์ประกอบ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนผลการประเมินรวม 4.63 อยู่ในระดับดีมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 รายงานผลการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม ตามแผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการสู่ สั งคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ฝ่ ายวิช าการและบริ ก ารวิ ช าการ คณะครุ ศ าสตร์ ได้ รายงานผลการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม
ตามแผนกลยุทธ์ ด้านการบริการสู่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 สรุ ป ผลความพึ งพอใจต่ อ การประชุ ม บุ ค ลากรภายในส านั ก งานอธิ ก ารบดี เพื่ อ มอบนโยบาย
การบริหารจัดการภายในสานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน ได้ส่งสรุปผลความพึงพอใจต่อการประชุม บุคลากรภายในสานักงานอธิการบดี
เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการภายในสานักงานอธิการบดี ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม
ชั้น 15 อาคาร 7
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้ส่งรายงานโครงการ/กิจกรรม ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.21 รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงาน ม.อ.วิชาการ ประจาปีการศึกษา 2560
สาขาวิช านิ ติศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้รายงานผลการแข่งขัน ตอบปัญ หา
กฎหมายระดั บ อุดมศึกษา เนื่ องในงาน ม.อ. วิช าการ มหาวิทยาลั ยสงขลานคริน ทร์ ประจาปี การศึกษา 2560
ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

๕.22 รายงานโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานโครงการนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.23 ผลการประกวดดนตรีไทย
ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้แจงผลการประกวดดนตรีไทยในโครงการประกวดเดี่ยว
เครื่องดนตรีไทย : เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ ครบรอบ 81 ปี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเสริมทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางเคมี
สาขาวิ ช าเคมี อุ ต สาหกรรม คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ ส่ งรายงานผลการด าเนิ น งาน
โครงการเสริมทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางเคมี ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยาพุทธมณฑล
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.25 รายงานผลการตรวจสุขภาพ
ฝ่ ายอนามั ย ส านั กกิ จการนิ สิ ตนั กศึ กษา จั ดให้ มี การตรวจสุ ขภาพประจ าปี ให้ แก่ นิ สิ ตภาคปกติ รับใหม่
ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 และวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 จานวน 3623 คน และ
จัดให้ มี การตรวจสุ ขภาพประจ าปี ให้ แก่ คณาจารย์ บุ คลากรของมหาวิท ยาลั ยฯ ในวัน ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560
พร้อมกับพบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 จานวน 183 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.26 ขอส่งตารางสรุปการนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ดาเนินการส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
ประจาเดือนสิงหาคม ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.27 การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
คณะกรรมการทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้มีการทบทวนผลการเรียนของนิสิต
ในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาจากมู ล นิ ธิ ห อการค้ า อเมริ กั น ในประเทศไทย และได้ มี ก ารด าเนิ น การ
ต่อทุนการศึกษาพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ได้รับทุน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

๕.28 สรุปผลการจัดประชุมการนาเสนอและหารือด้านความร่วมมือ MOU
งานเลขานุ ก าร ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ร ายงานสรุ ป ผลการจั ด ประชุ ม การน าเสนอและหารื อ
ด้านความร่ ว มมื อ MOU ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการฝึ ก งานของนั ก ศึ ก ษาประเทศไทยให้ มี ศั ก ยภาพมากยิ่ งขึ้ น
ของบริษัท อินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งได้มีการจัดประชุมในวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.29 แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ที่ป ระชุม อธิการบดีม หาวิท ยาลั ยทั่ ว ประเทศ (ทปอ.) ได้ ปรับ รูป แบบการรับ นั กศึก ษาเป็น Thai
University Central Admission System (TCAS) โดยจะเริ่ ม ใช้ ร ะบบใหม่ ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 เป็ น ต้ น ไป
เพื่ อการด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เชิ งรุ ก ด้ านการรับ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา ในการนี้ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยาจึงได้จัดทาคาสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและดาเนินงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับ
นักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561 แผนประชาสั มพันธ์เชิงรุกด้านการรับนักศึกษา และตารางการจัดกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.30 โครงการการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดกล่าว
สุนทรพจน์รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร) ในโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ ๑๘ ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิต
เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้ ประสานงานและ
ดาเนินการจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้
การดาเนิ น การจั ดการประกวดกล่ าวสุ น ทรพจน์ รอบคัดเลื อก ระดับภู มิภ าค (กรุงเทพมหานคร)
มหาวิทยาลัยโดยสานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดาเนินการ ดังนี้
1) จั ด ท าโครงการและขออนุ มั ติ โ ครงการฯ โดยมี ห น่ ว ยงานร่ ว มจั ด ประกอบด้ ว ย
สานักศิลปะและวัฒนธรรม สานักกิจการนิสิตนักศึกษา สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
3) จัดทากาหนดการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ (ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจาก
คณะต่างๆ ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
- การประกวดสุ น ทรพจน์ (รอบคั ด เลื อกภายในมหาวิท ยาลั ย ) ในวัน พุ ธ ที่ ๒๐
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
- การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการกล่ า วสุ น ทรพจน์ (ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าประกวดในระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
- การประกวดกล่ าวสุ น ทรพจน์ รอบคัด เลื อกระดั บภู มิ ภ าค (กรุงเทพมหานคร)
วั น เสาร์ ที่ ๗ ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้ อ งประชุ ม อาคาร ๑ ชั้ น ๔ โดยมี ส ถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประกวด จานวน ๖๑ สถาบัน จัดประกวดในหัวข้อ “ทุกปัญหาแก้ได้ ด้วยรู้รัก สามัคคี”

๑๖

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสาหรับนิสิตที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
ประกวดในโครงการการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
๕.31 รายงานผลการแสดงในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะการออกแบบ
ดนตรีและศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้รายงานผลการแสดงในการเข้าร่วม
โครงการเครือเครือข่ายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะการออกแบบ ดนตรีและศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอาคาร ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12
ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 รายงานผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์
รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายงานผลการทดสอบวัด
สมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายที่ 1 สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์แผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องผ่านในระดับ B2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 24.01
และผลคะแนนมากที่สุดของนักศึกษาอยู่ในระดับ B1 คิดเป็นร้อยละ 55.62 และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาความเป็นเลิศ
โดยภาพรวมระดับ A1 – B1 คิดเป็นร้อยละ 73.27 และระดับ B2 – C2 คิดเป็นร้อยละ 26.73 และกลุ่มเป้าหมาย
ที่ 2 ส าเร็ จ การศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ าแนกเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีภ าคปกติ ระดั บ B2 ขึ้ น ไป
ผลคะแนนอยู่ ที่ร้อยละ 31.32 และนั กศึกษาภาค กศพ. ระดับ B2 ขึ้นไป ผลคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 28.94 และ
นักศึกษากลุ่ มสาขาวิชาความเป็ น เลิ ศ โดยภาพรวมระดับ A1 – B1 คิดเป็ นร้อยละ 66.40 และระดับ B2 – C2
คิดเป็นร้อยละ 33.60
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละสาขาวิชาที่ได้ผลคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดาเนินการหา
แนวทางและเร่งพัฒนาให้ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.3 งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณเกษมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
เป็นเกียรติในงานแสดงมุ ทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณเกษม ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 เลา 10.30 น.
ณ ห้องสีหราชเดโชชัย อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) อาคาร 27 ชั้น 8
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗

6.4 กิจกรรมวันเปิดโลกชมรม
อาจารย์ธีร ถวัลย์ ปานกลาง แจ้งให้ ที่ ป ระชุมทราบ ส านักกิจการนิ สิ ตนักศึกษาขอเชิญ เข้าร่ว ม
กิจกรรมวันเปิดโลกชมรมขององค์การบริหารนักศึกษา ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุม อาคาร 1
ชั้น 4 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 แนวทางการแก้ปัญหานักศึกษาสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้รับแจ้งว่ามีนักศึกษารวมกลุ่ม
สูบบุหรี่นอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาหญิง ซึ่งให้เหตุผลว่ามหาวิทยาลัยไม่ให้สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย
นั ก ศึ ก ษาจึ ง รวมกลุ่ ม สู บ บุ ห รี่ บ ริ เวณรอบมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น ภาพที่ ไม่ เหมาะสมที่ บุ ค คลภายนอกพบเห็ น
จึงขอปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในการจัดสถานที่สูบบุหรี่
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนหาแนวทางแก้ไขต่อไป

เลิกประชุม เวลา 1๒.๓0 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

