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รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2559
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
8. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๒. อาจารย์อดิเรก
๑๓. อาจารย์ชัชศรัณย์
๑๔. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
๑๕. นางสาวอรุณี
1๖. อาจารย์ ดร.ปวิช
1๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
1๘. อาจารย์ทวีศักดิ์
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๑. อาจารย์จักรพงษ์
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
ฟุ้งขจร
มีแก้วกุญชร
วิไลลักษณ์
ทองสิน
วณิชยานันต์
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
วัชรพัฒนกุล
จิตคงคา
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
กังวานโสภณ
พุทธลา
ศิริสวัสดิ์ชัย

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(แทน) ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
4. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
6. อาจารย์ ดร.ปัทมา
7. ดร.จานงค์
8. อาจารย์อภิญญา

กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ทองคาสุก
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
วัฒนพานิช
ตรีนุมิตร
หนูมี

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นางสาววรรณดี
3. นางมรกต
4. นายสุวิทย์
5. นายอภิชาติ
6. นางบุญเพ็ญ
เจ้าหน้าที่การประชุม
๑. นางวลินเนศวร์
2. นางสาววิลาวรรณ
3. นางสาวสุนิสา
4. นางสาววรรณฤดี
5. นางสาวภรทิพย์

วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
สิงห์ชัย
หงษ์ทอง

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้าพัสดุ

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้ กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 พิธี “ถวายคาปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคล” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะจัดพิธี “ถวายคาปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคล”
ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์ ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 รายงานข้อมูลกิจกรรมทางวิชาการ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559)
นางสาวอรุ ณี คู่ วิม ล แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ข้ อ มูล ทางวิช าการเกี่ ยวกั บ การรับ สมั ค รนิ สิ ตใหม่
ประจ าปี การศึ ก ษา 2560 รายงานสรุ ป การรับ สมั ค รนิ สิ ต นั ก ศึ กษาใหม่ ภาคปกติ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560
รอบแรก โดยมีผู้มารายงานตัวทั้งหมด 956 คน และได้ปรับปรุงปฏิทินการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ โดยเปิดรับ
นิสิตนักศึกษาใหม่ วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 การให้ทุนการศึกษา จาแนกตามประเภท
การคัดเลือก 4 ประเภท ได้แก่ รับตรง(รอบที่2) รับโดยพิจารณาจากผลการสอบ GAT/PAT รับโดยพิจารณาจากผล
การเรียน (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. และรับโดยพิจารณาจาก “ความสามารถพิเศษ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ควรเริ่มดาเนินการวางแผน
เตรียมความพร้อมสาหรับต้อนรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 มอบหมายสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ดาเนินการวางแผนกิจกรรมสาหรับนิสิตนักศึกษาใหม่เมื่อรายงานตัวครบทุกรอบแล้ว จะเริ่มต้น ในการพบปะอย่างไร

๓

รวมทั้งฝ่ายเตรียมเอกสารเตรียมความพร้อมการต้อนรับนิสิตนักศึกษาใหม่ควรเริ่มดาเนินการปรับปรุงเอกสารทั้งหมด
และทุกคณะควรเตรียมปรับปรุงหนังสือเส้นทางสู่บัณฑิตให้พร้อม และฝ่ายประชาสัมพันธ์วางแผนจัดทาป้ายต่างๆ ใน
การต้อนรับนิสิตนักศึกษาใหม่
มติทปี่ ระชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ ที่ เกี่ยวข้อ งดาเนิน การวางแผนส าหรับ การต้อนรับนิ สิ ตนั กศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2560
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่
5/๒๕๕9 เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9
มติที่ประชุม
การแก้ไข

รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ง ที่ 5/2559 โดยไม่ มี

เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/
๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕9
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องเรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรมนั้น ไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่มีพื้นที่ในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมี
อุตสาหกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจัดหาพื้นที่ในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมี
อุตสาหกรรมให้ทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป และดาเนินการประสานกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
3.2 การจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ของนิสิตนักศึกษา
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ความคืบหน้าการจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์
ของนิสิตนักศึกษา จากที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเรื่องการก่อสร้างอาคารสันทนาการและการกีฬา 1 หลัง 5 ชั้น อยู่ตรง
ข้ามอาคารโรงเรียนมัธยมสาธิต โดยมีพื้นที่ในการจอดรถจักรยานยนต์ประมาณ 450 คัน และสาหรับรองรับแขกผู้มีเกียรติ
ที่เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาและมีห้องฟิตเนส ซึ่งได้อออกแบบ ความกว้างอาคารประมาณ 10.50 ตารางเมตร และความยาว 48
ตารางเมตร ใช้งบประมาณไม่เกิน 15 - 18 ล้านบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ การจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ของนิสิตนักศึกษา

๔

3.3 (ร่ าง) ค าสั่ งฯ เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการกองทุ น สวั สดิ การและสิ ทธิ ประโยชน์ เกื้ อกู ลพนั กงาน
มหาวิทยาลัย และเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาววรรณดี อั ศ วศิ ลปกุ ล แจ้ งให้ ที่ ประชุ มทราบ ความคื บหน้ า (ร่ าง) ค าสั่ งฯ เรื่ อง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ออกคาสั่งและแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว แต่สาหรับ (ร่าง)
คาสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย การได้มาของตัวแทน
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน นั้น เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในชุดนี้เป็นผู้ดาเนินการว่าจะได้มาอย่างไรต่อไป
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และ มอบหมายคณะกรรมการกองทุ น สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เกื้ อ กู ล พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองบริหารงานบุคคลพิจารณาเรื่องการได้มาของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวปฏิบัติที่ใกล้เคียง
กับคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
3.4 การประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) รอบที่ 2
นางสาววรรณดี อั ศ วศิ ลปกุ ล แจ้ งให้ ที่ ประชุ มทราบ การประเมิ นบุ คลากรโดยผู้ ร่ วมงาน (Peer
Assessment) รอบที่ 2 จะเปิ ดระบบในวันที่ 10-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แต่เนื่ องจากว่าได้เปลี่ ยนแนวทางการ
ประเมิ นจึ งเปิ ดระบบในวั นที่ 7 ธั นวาคม พ.ศ.2559 ถึ งวั นที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 หากปิ ดระบบแล้ วสามารถ
ประมวลผลและประชุมภายในเดือนมกราคม โดยกองบริหารงานบุคคลจะจัดทาบันทึกแจ้งเวียนไปทุกหน่วยงานพร้อมทั้ง
แนบประกาศวิธีการประเมิน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการรายได้ในการจัดบริการ
ที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจ เมื่อวัน พุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และได้มีม ติจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 5 เป็นเงิน 385,206.65 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อย
หกบาทหกสิบห้าสตางค์)
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4.2 โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจาปี 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กาหนดจัดงานโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
งานปีใหม่ ประจาปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เวลา 06.00 น.
พระสงฆ์ 33 รูป ฉันภัตตาหารเช้า บริเวณชั้นล่าง อาคาร 1
เวลา 07.30 น.
ผู้บริหารและบุคลากรตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
เวลา 16.00 น.
อธิ ก ารบดี กล่ า วเปิ ด งาน พร้ อ มมอบโล่ เกี ย รติ บั ต ร และรางวั ล
ที่ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
เวลา 18.00 น.
รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) จับฉลากของขวัญ
ชมการแสดงดนตรีและนาฏยศิลป์
รายละเอียดตามกาหนดการดังแนบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความอนุเคราะห์สานักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศจัดทาวิดีทัศน์และสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับโล่ เกียรติบัตรและรางวัลประเภทต่างๆ และคณะ
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มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ และวิ ท ยาลั ย การดนตรี จั ด การแสดงและดนตรี ไทยบรรเลง เพื่ อน้ อมร าลึ กถึ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช และถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดิน ทร
เทพยวรางกูร รวม 2 ชุด ส่วนของขวัญจับ ฉลากขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย คนละ
1 ชิ้น ราคาไม่ต่ากว่า 1,000 บาท คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คนละ 1 ชิ้น ราคาไม่ต่ากว่า 500 บาท และ
มหาวิทยาลัย จานวน 12 ชิ้น สามารถส่งของขวัญจับฉลาก ณ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 6 ชั้น 11 ภายในวันที่
20 ธันวาคม พ.ศ.2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
ฟุ้งขจร รองอธิการบดี และนางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อานวยการกองกลาง จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
ของขวัญจั บ ฉลากจากผู้ที่มี คุณูป การแก่มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพื่ อนามาจับฉลากในโครงการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจาปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่
ประจาปี 2560
4.3 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ กาหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่ง
การเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวั นคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี
2560 เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณ แด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และได้จัดทา (ร่าง) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ รายละเอียดและกาหนดการ ระหว่างวันที่ 14,18,19,28 และ 29 มกราคม พ.ศ.2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้
ในงานวันคล้ายวันพิราลัยฯ มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณในการดาเนินงานไว้ไม่เกินสองล้านบาท โดยเบื้องต้นถัวเฉลี่ย
งบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ ดาเนินการ ดังนี้
ฝ่ายการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ
250,000 บาท
ฝ่ายประสานงานกลาง
50,000 บาท
ฝ่ายอาหาร จัดเลี้ยง สิ่งของในพิธี ดอกไม้ตกแต่ง 250,000 บาท
ฝ่ายทุนการศึกษา มอบโล่
50,000 บาท
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
250,000 บาท
ฝ่ายทาความสะอาด
50,000 บาท
กิจกรรมประกวดดนตรี
550,000 บาท
กิจกรรมการแสดงโขน
140,000 บาท
โล่ และถ้วยรางวัลพระราชทาน
120,000 บาท
กิจกรรมตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์
20,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุ ทธลา กล่ าวเพิ่มเติมว่า กรณี โล่ และถ้ว ยรางวัลพระราชทานของ
กิจกรรมตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ สานักกิจการนิสิตนักศึกษาจะเป็นผู้ดูแลให้ ส่วนอาหารกลางวันของนิสิตนักศึกษาให้
เป็นหน้าที่ของกิจกรรมตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เป็นผู้ดูแล
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒ นานิ มิตกูล กล่ าวเพิ่มเติมว่า การเตรียมกิจกรรม “วันคล้าย
วัน พิ ร าลั ย ” ปี พ .ศ.2560 วัต ถุป ระสงค์ ในการด าเนิน งานเพื่ อ ราลึ กถึงคุณู ป การของสมเด็ จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) การนาเสนอผลงานของ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” ในโอกาส
การเสนอชื่อต่อ UNESCO เป็น “บุคคลสาคัญของโลก” ในวาระ “150 ปี การเป็นผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน” โดยมี
ความต่อเนื่องจากการนาเสนอในปี พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 และพ.ศ.2559 และการเผยแพร่กระบวนการในการ
เสนอชื่อต่อ UNESCO ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็น “บุคคลสาคัญของโลก”
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้
1) ในด้านการราลึกถึงคุณู ปการของเจ้าพ่อ ซึ่งจัดเป็นประจาทุกปีอยู่แล้ว โดยกาหนดให้มีกิจกรรม
ต่างๆ ตามประเพณีที่มหาวิทยาลัยเคยปฏิบัติมา ประกอบด้วย การบวงสรวง การวางพวงมาลา การประกาศเกียรติคุณ
การราถวายมือ การมอบโล่ การประกอบพิธีสงฆ์ ฯลฯ
2) ในด้านความต่อเนื่องของการจัดงาน สัปดาห์แห่ งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระ “150 ปี การเป็นผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน” เป็นครั้งที่ 4
(ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557, ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558, และครั้งที่ 3 พ.ศ.2559)
(2.1) ดาเนินงานภายใต้ “โครงการสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ครั้งที่ 4 เพื่อการเสนอชื่อเป็นบุคคลสาคัญของโลก” ในหัวข้องานว่า “150ปี ศรีสุริยวงศ์
ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน “ผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ นโยบายทางการทูต การศึกษาเพื่อปวงชน และการพัฒนา
ทางด้านสาธารณสุข””
(2.2) ประเด็นหัวข้อในข้อ 2.1 เป็นการมุ่งความสาคัญไปที่ช่วงของการเป็นผู้สาเร็จราชการ
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ระหว่างพ.ศ.2411 – พ.ศ.2416 เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งสามารถนามาแยกเป็นประเด็นย่อยๆ ได้ดังนี้
1) การส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ
2) การวางกุศโลบายในการเจรจาทางการทูต
3) การจัดการศึกษาและการวางรากฐานการศึกษาเพื่อปวงชน
4) การพัฒนาทางด้านสาธารณสุข
ดังนั้น กิจกรรมด้านวิชาการที่เป็นกิจกรรมย่อยๆ จึงควรมีความเชื่อมโยง ทั้งในส่วนของชื่อ
และสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าว
3) กิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ จาแนกออกเป็น 4 ส่วน คือ
(3.1) กิจกรรมด้านพิธีการ ประกอบด้วย การบวงสรวง การวางพวงมาลา การประกาศ
เกียรติคุณ การราถวายมือ การมอบโล่ การประกอบพิธีสงฆ์ เป็นต้น
(3.2) กิจกรรมการแสดง เป็นการร่วมราลึกของคณาจารย์และนิ สิตนักศึกษา ผ่านการแสดง
ต่างๆ
(3.3) กิจกรรมการประกวด เป็นการร่วมราลึกของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ผ่านการประกวด
ความสามารถต่างๆ เช่น การประกวดวงโยธาวาทิต การประกวดร้องเพลง การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
(3.4) กิ จ กรรมเชิ งวิ ช าการ เป็ น การร่ ว มร าลึ ก และเผยแพร่ คุ ณู ป การและผลงานของ
“เจ้าพ่อ” ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการ การเสวนา เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจรรมเชิงวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ และ
จากส่วนกลาง
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4) รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการ
ประเภท/รายการกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมเชิงวิชาการ
- นิทรรศการเรื่อง “150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สาเร็จราชการแผ่นดินสู่บุคคล ฝ่ายวิชาการ มบส.
สาคัญของโลกจาก UNESCO”

หมายเหตุ

- การเสวนาเรื่อง “คุณูปถัมภ์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ฝ่ายวิชาการ มบส.
ที่ถึงพร้อมเป็น “บุคคลสาคัญของโลก” จาก UNESCO”
ทั้งนิทรรศการและการเสวนา เป็นการนาเสนอใน 2 มิติ คือ
มิติด้านคุณูปถัมภ์ ในบทบาทของผู้สาเร็จราชการในด้าน
(1) การส่ งเสริ มวัฒ นธรรมเพื่ อสั น ติภ าพ (2) การวางกุ ศโลบายการ
เจรจาทางการทูต (3) การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (4) การพัฒนาด้าน
สาธารสุข
มิ ติ ด้ า นกระบวนการเสนอชื่ อ เพื่ อ เป็ น บุ ค คลส าคั ญ ของโลกจาก
UNESCO
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรนากิจกรรมการประกวดร้องเพลง
เพื่อแสดงการเชิดชูเกียรติและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การตอบปัญหา
เศรษฐศาสตร์ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปจัด
แสดง ณ หอประชุ ม อาคาร 1 ชั้ น 4 เพื่ อ ให้ ดึ งดู ด นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและผู้ ร่ ว มงานได้ เข้ า ชมนิ ท รรศการ 150 ปี
ศรีสุริยวงศ์ ผู้สาเร็จราชการแผ่นดินด้วย และจะกาหนดการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัด
งานวั น คล้ า ยวั น พิ ร าลั ย สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค) อี ก ครั้ ง หลั ง วั น หยุ ด ยาวปี ใหม่
พ.ศ.2560
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และมอบหมายผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การจั ด เตรี ย มกิ จ กรรมต่ างๆ และวางแผนการใช้
งบประมาณตามวงเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ เพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และ
การจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ทราบอีกครั้งหนึ่ง
4.4 การจั ด พิ ธี ท าบุ ญ เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลในวัน ครบสตมวาร (100 วัน ) การสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย กาหนดจัดพิธีทาบุญ
เพื่อถวายพระราชกุศลในวันครบสตมวาร (100 วัน) ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณและร่วมไว้อาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เพื่อให้การเตรียมการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. จั ดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม พิธีทาบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวั นครบ
สตมวาร (100 วัน)
2. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานจัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ฟังธรรม เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลฯ

๘

มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และมอบหมายผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องประชุ ม วางแผนงานเพื่ อ เตรียมความพร้อ มการจัด พิ ธีท าบุ ญ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบสตมวาร (100 วัน) การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดชฯ และมอบหมายทุ ก หน่ ว ยงานส่ งรายชื่ อ บุ ค ลากรเข้ าร่ ว มปฏิ บั ติ ธ รรม ฟั งธรรม ได้ ที่ ส านั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
4.5 การจัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดโครงการ
อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตามมติ
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จานวน 999 รูป ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รวม 9 วัน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งดาเนินการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท แห่งละ ๒๗ รูป พร้อมกัน
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กาหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนหน่วยงานต่ างๆ ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา และ
ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในการบ าเพ็ญกุศลครั้งนี้ โดยแจ้งความจานงและเขียนในสมัครได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้
มหาวิทยาลัย ได้กาหนดจานวนของผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในนามของหน่วยงาน ดังนี้
1. หน่วยงานระดับคณะๆละ 5 คน
รวม 20 คน
2. วิทยาลัยการดนตรี จานวน 2 คน
3. สานักงานอธิการบดี จานวน 2 คน
4. สานัก/สถาบัน/ศูนย์ จานวน 3 คน
5. โรงเรียนสาธิตฯ
จานวน 2 คน
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็ นเจ้าภาพในการอุปสมบทได้ รูปละ 2,999 บาท โดยให้ห น่วยงาน
รวบรวมรายชื่อและใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือใบแสดงความจานงร่วมเป็นเจ้าภาพส่ งได้ที่ สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (ต่อ 5100) หรือ สานักงานสภามหาวิทยาลัย (ต่อ 1018) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน
ชุมชนเข้าร่วมโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การจัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”

4.6 การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส านั ก คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ ส่ งสรุ ป หลั ก การและกรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในภาพรวม และปฏิทินการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560
มาเพื่อให้มหาวิทยาลัย ดาเนินการตามกรอบการประเมินฯ และระยะเวลาตามปฏิทินที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
ต่อไป มหาวิทยาลัย ได้จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของ
สานักงาน ป.ป.ช.

๙

มติที่ประชุม เห็นชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕๕9
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร
100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Reprofiling)
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ให้ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Reprofiling) นั้น กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี ได้ดาเนินการปรับยุทธศาสตร์ฯ ในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.3 การรับรองการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สาหรับนักศึกษา ในโครงการ
ปริญญาโท การสอนภาษาจีน (2+1) รุ่นที่ 2
1. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา โดยการประสานงานของสถาบั น ขงจื้ อ ได้ ท า
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ปริญ ญาโท สาขาการสอนภาษาจี น ในลั กษณะ 2+1 (เรียนปริญ ญาโท 2 ปี ณ มหาวิทยาลั ยครุศาสตร์เทียนจิน
และเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
2. การดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 72 คน จาแนกเป็น 3 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 ระหว่างปี ค.ศ. 2014 – 2017 จานวน 25 คน
รุ่นที่ 2 ระหว่างปี ค.ศ. 2015 – 2018 จานวน 25 คน
รุ่นที่ 3 ระหว่างปี ค.ศ. 2018 – 2019 จานวน 22 คน
3. การจั ด การเรี ย นการสอน ป.บั ณ ฑิ ต วิช าชีพ ครู ให้ แ ก่ นั ก ศึ กษาในโครงการนี้ จ าเป็ น ต้ องแจ้ ง
ขออนุ ญ าตจากคุ รุ ส ภา เพื่ อ ให้ รั บ รองการจั ด การเรีย นการสอนในหลั ก สู ต ร ป.บั ณ ฑิ ต วิช าชีพ ครู เพื่ อการขอรั บ
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ห ลั ง จากจบการศึ ก ษา ซึ่ ง ขณะนี้ นั ก ศึ ก ษารุ่ น ที่ 1 ที่ ก าลั ง เรี ย นในหลั ก สู ต ร
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการรับรองจากคุรุสภาแล้ว
สาหรับนักศึกษารุ่นที่ 2 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แจ้งไปยังคุรุสภาเพื่อขอ
การรับรองการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว
สาหรับนักศึกษารุ่นที่ 2 ในปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ.2560) ตามรายละเอียดในหนังสือ มบส.ที่ ศธ 0564.01/5282
ลว. 14 ธันวาคม พ.ศ.2558
บัดนี้ คุรุสภาได้รับรองการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา จะจั ด การเรี ย นการสอนให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา รุ่ น ที่ 2 แล้ ว รายละเอี ย ดในหนั ง สื อคุ รุ ส ภา
ที่ ศธ 5101.2/2909 ลว. 10 ตุลาคม 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐

๕.4 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์
เทียนจิน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1. คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในส่ ว นที่ ดู แ ลและก ากั บ การ
ดาเนินงานของสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน
ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ให้ เดิน ทางไปศึกษาดูงาน และประชุมหารือทางวิช าการระหว่างมหาวิทยาลั ย
ครุศาสตร์เทียนจิน และ มบส. ในระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
2. ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สรุปผลการศึกษาดูงานและประชุม
หารือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
กองคลั ง ส านั กงานอธิการบดี ได้ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 30
กันยายน พ.ศ.2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้
รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
1. การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อความเป็นจริ งอันเป็นสาระสาคัญ ทาให้การแสดงรายการบางรายการ
ในงบการเงินไม่ถูกต้อง
2. รายการที่ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ คือ ไม่มี
หลักฐานให้ตรวจสอบอย่างเพียงพอ
3. ข้อมูลเปรียบเทียบจากงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขาดข้อมูล บางส่วน จึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบกับการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้
ด้านข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การจัดทางบการเงิน ภาพรวม ไม่เป็นไปตามหลั ก และนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ขอให้หน่วยงานสารวจ ควบคุม ดูแล บัญชีเงินฝากธนาคาร และแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน
2. การบัน ทึกบั ญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน ขอให้ ผู้รับผิดชอบจัด ทาทะเบียนคุมสินทรัพย์ เพื่อบันทึก
ข้อมูลสินทรัพย์ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม และมูลค่าสุทธิให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป
3. การรับ รองยอดเงิน ฝากธนาคาร ขอให้ ผู้ รับผิ ดชอบตรวจสอบสาเหตุของผลต่างจากธนาคาร
ที่สานักงานใหญ่กับสาขารับรองให้ตรงกัน
4. ลู กหนี้ เงิน ยืมนอกระบบ การอนุมัติเงินยืมให้มีการควบคุม มิ ให้อนุมัติเงินยืมเกิน ความจาเป็น
การติดตามทวงถามให้ป ฏิบั ติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ลูกหนี้ ค้างนานเกินกาหนด
หากทาให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ให้พิจารณาดาเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยโดยด่วน
5.การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยไม่นาไปใช้ประโยชน์ ให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสาธิต เร่งรัด ติดตามการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
6. การควบคุมภายใน ด้านการตรวจสอบพัสดุ ขอให้สั่งการคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
- ด้านการสารวจและกาหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน
- ด้านการควบคุม ดูแล ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบั ติตาม
ระเบียบให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาด้านการทางวินัย

๑๑

7. โครงการให้บริการวิชาการตามภารกิจของคณะ และสานักต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ขอให้สั่งการ
ให้ ห น่ ว ยงานในก ากั บ และเจ้ า หน้ า ที่ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ประกาศ และ แนวทางปฏิ บั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
โดยเคร่งครัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 รายงานแผนการดาเนินงานการใช้งบลงทุน
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ได้รายงานแผนการดาเนินงานการใช้งบลงทุนและติดตามขั้นตอน
ในการจั ด ท าแผนการใช้ ง บประมาณ ทั้ ง ส่ ว นที่ เป็ น งบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิ น บ ารุ ง การศึ ก ษา
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (ตามเอกสารแนบ) และได้มีข้อสรุปว่าจากการสอบถามและติดตามขั้นตอนการ
ดาเนินงาน พบว่า ในการของบประมาณดังกล่าวไม่มีการจัดทารูปแบบและรายละเอียดไว้ก่อน ทาให้ การดาเนินการ
ติดขัดเพราะเรื่องต้องไปรออยู่ที่งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นคอขวด และแต่ละรายการปรับปรุงราคากลาง
ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ ทาให้เสียเวลาในการส่งเอกสารไปกลับ ควรหาแนวทางในการแก้ไขส่วนนี้ เพื่องาน
ดาเนินการไปด้วยความรวดเร็วต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรเร่งดาเนินการติดตามงานปรับปรุง
หอประชุมสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้แล้วเสร็จ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน และสานักศิลปะและวัฒนธรรมเร่งดาเนินการ
ติดตามงานปรับปรุงหอประชุมสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้แล้วเสร็จ และนาเสนอในที่ประชุม เพื่อพิจารณาความ
คืบหน้าครั้งต่อไป
5.7 รายงานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่ง
ความจงรักภักดี : Sounds of love” และการเลื่อนวันจัดแสดง
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ได้ เชิ ญ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ “เสี ย งแห่ ง
ความจงรักภักดี : Sounds of love” เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ าของการดาเนินโครงการ พร้อมทั้งรับ
ฟังแนวปฏิบัติ และการดาเนิ นงานในช่วงสถานการณ์ของบ้านเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว (รัชกาลที่ 9)
เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยมติในที่ประชุมให้เลื่ อนการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งสามารถจัดแสดงได้หลังการบาเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน จึงทาให้กาหนดวันแสดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่กาหนดไว้ในวันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ.2560 เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 22 - 24 มีนาคม
พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม รับทราบ การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการแสดง“เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love”
เป็ น วัน ที่ 22 - 24 มีน าคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา

๑๒

๕.8 การจั ด ประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ และนานาชาติ เรื่ อ ง “การศึ กษาการพั ฒ นาท้ องถิ่ น ที่ ยั่งยืน ”
ปีการศึกษา 2559
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ จั ด โครงการประชุ ม วิ ช าการเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
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 2016 on Education for Sustainable Locality Development) ในวั น ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ
นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 รายงานเรื่อง “4 คาถาม ข้อตกลง TPP กับประเทศไทย”
สถาบั น อนาคตไทย ได้ ส่ งรายงานเรื่ อ ง “๔ ค าถาม ข้ อ ตกลง TPP กั บ ประเทศไทย” หลั งจาก
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ที่มีข้อตกลงกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก หรือ TPP (Trans-Pacific Partnership) เพื่อตอบคาถามว่าเราควรรู้และเตรียมพร้อมอะไร รวมถึง
ควรมีกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองอย่างไร เพื่อรักษาประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 การจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รวมใจจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความ
จงรั ก ภั ก ดี แ ละร่ ว มร าลึ ก ถึ งพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในโอกาสวั น คล้ ายวั น พระบรม
ราชสมภพ ปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามเพื่ อ การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ผ ลกระทบจากการเปลี่ ย น
สถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ ส่ งสรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม
ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานและความผู ก พั น ต่อ องค์กร ตามโครงการการศึ กษาวิเคราะห์ ผ ลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนั กงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อสถาบันอุดมศึกษานาไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยการวิเคราะห์ข้อมู ลส่วนบุคคลของบุคลากร มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 49 คน และการวิเคราะห์ ข้อมูล ส่วนบุคคลของนั กศึกษาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 98 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

5.12 รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณั ฐดนัย สิงห์ คลีวรรณ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รายงานผลการเผยแพร่ งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
โรงพยาบาลเพื่อการบริหารจัดการเครื่องมือด้วยโปรแกรมประยุกต์ สาหรับเว็บเพื่อช่วยบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 เชิญร่วมสมัครเพื่อรับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้บริหารบูรณภาพแห่งรัฐ (บบร.)
สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรผู้บริหารบูรณภาพแห่ง
รัฐทั้งในระดับชานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณ วุฒิ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 27 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 โดยได้จัดสรรสัดส่วนให้ผู้บริหารจากหน่วยงาน
ต่างๆ จ านวน 2 ท่ าน สถาบั น อนาคตเพื่ อการพั ฒ นา ขอเรีย นเชิญ บุ ค ลากรในมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรฯ สมัครเข้ารับการศึกษา พร้อมส่งหลักฐานการสมัครภายใน
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 โดยมีค่าอบรมที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบเต็มจานวน ดังนี้
1. ผู้บริหารบูรณภาพแห่งรัฐ ระดับพัฒนา จานวน 69,500 บาท
2. ผู้บริหารบูรณภาพแห่งรัฐ ระดับพิเศษ จานวน 74,500 บาท
3. ผู้บริหารบูรณภาพแห่งรัฐ ระดับสูง
จานวน 85,500 บาท
ทั้งนี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานต่างประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 เชิ ญ ร่ ว มส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มอบรม หลั ก สู ต ร “เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร” Digital
Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 4
มูลนิ ธิส ถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาองค์ กรภาครัฐ (IRDP) ได้ดาเนิ นการจัดอบรมหลั กสู ตร “หลั กสู ตร
เศรษฐกิจดิจิทัลสาหรับผู้บริหาร” (Digital Economy for Management : DE4M) ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร
ประกอบด้วย ผู้ดารงตาแหน่งระดับกลางถึงระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่าข้าราชการระดับผู้อานวยการกลุ่มงาน ผู้ชานาญการอาวุโส หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป และผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงขององค์กรภาคเอกชน จานวนกลุ่มละไม่เกิน 25 คน โดยอบรมในเดือน
มกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และศึกษาดูงานในวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒ นาองค์ก รภาครั ฐ (IRDP) ขอเรี ย นเชิญ บุ คลากรในมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ าร่ว มอบรม
“หลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสาหรับผู้บริหาร” (Digital Economy for Management : DE4M) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่
บัด นี้ จ นถึงวัน ที่ 30 ธัน วาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมี ค่ าธรรมเนี ยม ตลอดหลั กสู ตร 160,000 บาท (รวมค่ าใช้ จ่าย
ที่เกี่ยวข้องสาหรับ การลงทะเบี ยนฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตร รวมการศึกษาดูงานในประเทศและการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

5.15 เชิญร่วมสมัครเพื่อรับคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ
สถาบั น การสร้ า งช าติ (Nation-Building Institute - NBI) เปิ ดรั บ สมั ค รผู้ ส น ใจเข้ า เรี ย น
ในหลั ก สู ต ร “นั ก บริ ห ารระดั บ สู งเพื่ อ การสร้ างชาติ (นสช.)” โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เสริม สร้างการพั ฒ นาผู้ น า
ในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคมให้เกิดความคิดที่เปิดกว้าง เข้าใจความเปลี่ยนแปลง มองอนาคต กล้าทาสิ่งใหม่
ผ่านการเติมความรู้รอบด้านในศาสตร์สมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาตนเอง การนาองค์กร และการสร้างประเทศ
สู่อนาคต รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกลุ่มของผู้บริหารระดับสูงในภาคส่วนทั้ง 3 มาร่วมกันพิจารณาหาทาง
พั ฒ นาประเทศแบบบู ร ณาการทุ กภาคส่ วน ด้ว ยการบริห ารงานสมัย ใหม่ และกระตุ้น ให้ เกิ ดความเปลี่ ยนแปลง
ในประเทศไทย สถาบันการสร้างชาติ ขอเรียนเชิญบุคลากรของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับ
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร“นั ก บริ ห ารระดั บ สู งเพื่ อ การสร้างชาติ (นสช.)” ได้ จ านวน 1 ท่ าน ซึ่ งมี ระยะเวลาเรีย น
ในหลักสูตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยส่งหลักฐานการสมัครได้ที่สถาบันการสร้างชาติ
ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 และมีค่าอบรมทั้งสิ้น 85,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียนเรียนและค่าเดินทาง
ศึกษาดูงานในต่างประเทศและ แต่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ล าวัล ย์ ฟุ้ งขจร ได้ รายงานสรุป การเข้ าร่ว มงานและการลงนามในเอกสาร
ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 แผนการปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ได้ ด าเนิ น การจ้ า ง คุ ณ กั น ณิ ก า ธนพิ พั ฒ น์ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การดาเนิ น งานการตรวจสอบภายในของหน่ ว ยงาน โดยมีกาหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559
ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 ผลการประเมิ น ความพึ ง ใจของโครงการอบรมความรู้ เรื่ อ ง “การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน”
กองบริหารงานบุ คคล สานักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรม เรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” รุ่นที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 ผลการดาเนินการและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายได้จากการบริการตามภารกิจ
คณะกรรมการรายได้ในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจ ได้จั ดประชุมคณะกรรมการฯ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และได้จัดส่งรายงานสรุปรายรับ -รายจ่าย และการจัดสรรรายได้ตามภารกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายได้จากการบริการตามภารกิจ เพื่อแจ้งผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันกาหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการหารายได้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

๑๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อย
แล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) คณะวิท ยาการจั ดการ จั ดประชุ มคณะกรรมการบริห ารคณะฯ ครั้งที่ 21/2559 เมื่ อวัน ที่
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
2) หน่ ว ยตรวจสอบภายใน เข้ า ศึ ก ษาดู งานด้ านการบริ ห ารงานการประกั น คุ ณ ภาพ และการ
ตรวจสอบภายใน เมื่อวัน พฤหั สบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม
3) ส านั กศิลปะและวัฒ นธรรม จัดโครงการสืบสานประเพณี ล อยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจาปี
2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4) ศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒ นา ดาเนินการโครงการสารวจ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ครู ต้ น แบบ และได้ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการส ารวจตามโครงการและได้ เผยแพร่
ลงในหนังสือพิมพ์ M2F หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และหนังสือพิมพ์แนวหน้า
5) ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์และสารสนเทศ เสนอข่ าวประชาสั ม พั น ธ์กิจ กรรมของมหาวิท ยาลั ย ฯ
ประจาเดือนพฤศจิกายน ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 12
มกราคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิ โ ฬฏฐ์ วั ฒ นานิ มิ ต กู ล แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ
การพัฒนาหลักสูตร ระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร และสรุปข้อมูลจานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559
จานวน 76 หลักสูตร
หลักสูตรที่จะพัฒนาเพิ่ม (หลักสูตรใหม่) เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2560
จานวน 5 หลักสูตร
หลักสูตรที่รอปิดจาการ Reprofile
จานวน 5 หลักสูตร
หลักสูตรที่ยังไม่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร
จานวน 5 หลักสูตร
หลักสูตรที่จะปรับปรุงเพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2561
จานวน 1 หลักสูตร
รวมจานวนหลักสูตรที่จะปรับปรุงเพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2560
จานวน 71 หลักสูตร
(มีการปรับปรุงแยกหลักสูตรจาก 2 วิชาเอกใน 1 หลักสูตรเป็น 2 หลักสูตร จึงทาให้จานวนรวมจาก 70 หลักสูตร
เป็น 71 หลักสูตร)

๑๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า การนาเสนอหลักสูตรในที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ควรนาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร์โดยตรง เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ ควบคู่ หลักสูตร
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (คบ. 5 ปี) เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างและเป็นทางเลือกให้แก่นิสิตนักศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะครุศาสตร์
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.วิ เชี ยร อิ น ทรสมพั น ธ์ แจ้ งให้ ที่ ประชุ มทราบ การด าเนิ นงานภายใน
คณะครุ ศาสตร์ การบริ การวิชาการและการพัฒนาครู ในวันที่ 12 – 14 ธันวาคม พ.ศ.2559 ได้จัด โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการจิตอาสาพาน้องเรียนรู้ จังหวัดขอนแก่น และวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2559 สาขาวิ ชาประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษาได้จัดโครงการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูฯ ด้านการสร้างข้อสอบ และโครงการเพิ่มความ
แข็งแกร่งทางวิชาชีพครูฯด้านกาวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป(TAP) และวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ.
2559 จัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้แบบ STEM Education ครั้งที่ 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 ขอเชิญเสนอชื่อผู้ทรงคุณ วุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ในสาขาวิชาที่กาหนดไว้ใน
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ดาเนินการเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษาและประกาศเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
6.5 ขอเชิญเข้าร่วมงานกตัญญุตา ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ขอเชิญเข้าร่วมงานกตัญ ญุตา ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย อายุครบ 7 รอบ (84 ปี) ในวัน
อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขี ย ว ด าเนิ น การจั ด ของที่ ร ะลึ ก ในนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
6.6 คาสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวม พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยราชการอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในการ
บริหารงานทั้งในภาพรวมระดับประเทศและระดับสถาบันอุดมศึกษา ได้มีการเปลี่ยนแปลงออกข้อบังคับและแนว
ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลนี้
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา จึ งมีความจาเป็นต้ องปรับ ปรุง ข้อบั งคับ ระเบี ยบ และประกาศของ

๑๗

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามไปด้วย เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการทุกชุด ประชุมหารือและรวบรวมข้อมูล ค้นหาข้อมูลจากที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องนามาเปรียบเทียบเพื่อดาเนินการปรับแก้ไขในลาดับต่อไป

เลิกประชุม เวลา 17.35 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

