๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2560
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต
8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
9. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
11. อาจารย์มรกต
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๖. อาจารย์ ดร.สุภาพร
1๗. อาจารย์สมภาศ
1๘. นางสาวอรุณี
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวรัตน์
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
2๕. อาจารย์ธีรถวัลย์
2๖. อาจารย์พรรณา
27. นางสาววรรณดี

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยานันต์
ทองคาสุก
ทองสิน
พุทธลา
ภู่ทอง
ผ่องพิทยา
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
ศรีหามี
สุขชนะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงใจรักษ์
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
บัวทอง
ปานกลาง
พูนพิน
อัศวศิลปกุล

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ

มีแก้วกุญชร
วิไลลักษณ์
อินทรสมพันธ์
เอี่ยมสะอาด

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๒

5.
6.

อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
อาจารย์ทวีศักดิ์

บุญแจะ
จงประดับเกียรติ

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. นางสาววรรณฤดี
4. นางสาวภรทิพย์

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
แสงมาศ
พลอาชีพ

ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้อานวยการกองกลาง
(แทน) ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น.
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ มา ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ กล่ าวเปิ ดประชุม และด าเนิน การประชุ ม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ขอบคุ ณ คณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิท ยาลั ย ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมจิ ต อาสา งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดเดือนตุลาคม และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวั ดเวฬุราชิน และร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ถวายดอกไม้จันทน์ (ผู้เชิญพานดอกไม้จันทน์)
ณ สวนหลวงพระราม 8 เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ผลการเลือกผู้ที่สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการ 3 สานัก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้อานวยการสานักต่างๆ ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก วิ เทศสั ม พั น ธ์ แ ละ
เครือข่ายอาเซียน

๓

3) อาจารย์พรรณนา พูนพิน
มติที่ประชุม

ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ

รับทราบ

1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส
วัฒนไชยยศ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยขอแสดงความอาลั ยแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนั ส วั ฒ นไชยยศ อดี ตคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ถึงแก่กรรม โดยเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 22 - 24 และ วันที่ 27 - 28
ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 19.00 น. และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ วัดประยุรวงศาวาส
วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย อาจารย์ประจาสาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ขอแสดงความอาลั ย แด่ คุ ณ พ่ อ ศิ ริ ศิ ริ ส วั ส ดิ์ ชั ย
บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุ ปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย อาจารย์ ประจาสาขาวิช าสื่ อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
โดยเริ่ม พิ ธีส วดพระอภิ ธรรม ระหว่างวัน ที่ 28 ตุล าคม – 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 19.00 น. และพิ ธี
ฌาปนกิจ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา ขอแสดงความอาลั ยแด่ คุ ณ พ่ อ ด ารง มี แ ก้ ว กุ ญ ชร
บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี โดยเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 31
ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 19.00 น. ณ วัดสุทธาโภชน์ (วัดมอญ) ลาดกระบัง
มติที่ประชุม รับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 ตุ ลาคม พ.ศ.2560 โดยมหาวิทยาลั ยร่วมเป็ นเจ้ าภาพสวดพระอภิ ธรรม
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 19.00 น. ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕60
เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.๒๕60
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 โดยไม่มกี ารแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
งานวินัยและนิติการ ได้จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มอบอานาจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมซึ่งมีอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา รักษาการผู้อานวยการกองคลัง และหัวหน้า
งานพัสดุ เข้าร่วมพิจารณาถึงขอบข่ายการมอบอานาจจากอธิการบดีให้ผู้มอบอานาจเป็นผู้มีอานาจดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้ างและบริ ห ารพั ส ดุ งานวินั ย และนิ ติการ จึงได้จัด ทาคาสั่ งมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ บ้านสมเด็ จเจ้าพระยา เรื่อ ง
มอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ เผยแพร่ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ และเพื่อให้
การดาเนิ นงานเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง หากมีข้อสงสัยให้ สอบถามรายละเอียดข้อมูล ได้ที่ กองคลั ง
สานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้าพระยา ได้ ด าเนิ น การเปิ ด รับ สมัค รนั ก ศึ กษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ดังนี้

รอบที่ 1 Portfolio

มติที่ประชุม

รับสมัคร
ครั้งที่ 1 ระหว่างวัน ที่ 2 ตุ ล าคม –
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ.2560 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561

Clearing House
ระหว่ า งวั น ที่ 15 – 19 ธั น วาคม
พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม พ.ศ.
2561

รับทราบ

3.3 การจัดทารายงานประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดาเนินการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งในระดับ
หลักสูตร คณะ วิทยาลัย สานั ก/สถาบัน /ศูนย์ ด้วยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่รองรับตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
และได้สนับสนุนการกากับ ดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด และ
สนั บสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒ นาต่อไป เพื่อรายงานผลให้แก่คณะผู้ บริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเสนอผล

๕

รายงานให้แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริต แห่ งชาติ (ส านั ก งาน ป.ป.ช.) ได้ จั ด ท า
โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คิดเป็นคะแนน 80.09
และได้ล าดับ ที่ 7 ของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ ง และได้อันดับที่ 17 ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 77 แห่ ง
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเชิดชูเกียรติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับสูงมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 การจัดอันดับผลคะแนนการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริต แห่ งชาติ (ส านั ก งาน ป.ป.ช.) ได้ จั ด ท า
โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จาการจัดอันดับผลคะแนน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานภาครัฐ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวน 60 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ จานวน 21 แห่ง รวม 81 แห่ ง
โดยผลการประเมิ น ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา คิ ด เป็ น คะแนน 87.17 และได้ ล าดั บ ที่ 1
ของหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) กาหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Retreat)
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทา (ร่าง) กาหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย
(Retreat) เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) กาหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Retreat)

4.2 (ร่าง) คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค) ประจ าปี 2561 (ร่ า ง) โครงการและรายละเอี ย ด
การจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ ยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ กาหนดจัดกิจกรรมสั ปดาห์
แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค) ประจาปี
2561 เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทา

๖

(ร่าง) คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2561 รวมถึง (ร่าง) โครงการ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมสัปดาห์
แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี
2561 เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมถึงตาแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง และมอบหมายประธานแต่ละฝ่ายพิจารณา
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่จะดาเนินการในสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2561 และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
รองอธิการบดี นัดหมายการประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินกิจกรรมต่อไป
4.3 (ร่าง) โครงการ และกาหนดการโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจาปี 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทา (ร่าง) โครงการ และกาหนดการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒ นธรรมไทย งานปี ใหม่ ประจ าปี 2561 เพื่ อน าเข้ าที่ ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิท ยาลั ยร่ว มกั น
พิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 27
ธันวาคม พ.ศ.2560
4.4 (ร่าง) สัญญาให้บริการงานเอกสารและศูนย์ผลิตเอกสาร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารพิ ม พ์
ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 3/2560 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 24 ตุ ล าคม พ.ศ.2560
โดยมีประเด็นการทาหนังสือของอาจารย์ที่จะทาผลงานนั้น จะต้องมีคนตรวจสอบ และต้องอ้างอิงโรงพิมพ์ ซึ่งบริษัท
ฟูจิ ซีรอกซ์ (ประเทศไทย) จากัด ไม่ใช่โรงพิมพ์ ที่ประชุมจึงมีมติให้บริษัทฟูจิ ซีรอกซ์ (ประเทศไทย) จากัด ดาเนินการ
แก้ไขสัญญา ศึกษาข้อมูลในการจัดตั้งสานักพิมพ์ เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยร่วมกัน
พิจารณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพิ่มเติมว่า สาระสาคัญของ (ร่าง) สัญญาให้บริการงาน
เอกสารและศูนย์ผลิตเอกสาร มีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้
1) ระยะเวลาการให้บริการตามสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565
2) ผู้ให้บริการจะชาระค่าบารุงสถานที่เป็นรายเดือน จานวน 20,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
3) อัตราผลตอบแทน ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนผลตอบแทนจากการพิมพ์ให้แก่ผู้รับบริการสาหรับงาน
พิมพ์ที่ผู้รับ บริการเป็ นผู้ จัดหา โดยคานวณจากปริมาณยอดพิมพ์ต่อปี โดยจ่ายผลตอบแทนปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา
ผลตอบแทน ดังต่อไปนี้
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ยอดใช้งานต่อปี (บาท)
1 – 3,000,000
3,000,001 – 5,000,000
5,000,001 – 10,000,000
10,000,001 – 25,000,000
เกินกว่า 25,000,001

อัตราผลตอบแทนแบบขั้นบันได
1.5%
2%
8%
11%
14%

หมายเหตุ อัตราผลตอบแทนไม่รวมค่าพิมพ์งานแบบออฟเซท
4) ค่าบริการในการผลิตเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์
4.1 ถ่ายเอกสารและปริ้นระบบดิจิตอล ขนาด A4 รวมกระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม
 ขาว – ดา 0.50 บาท/หน้า
 สี 10.00 บาท/หน้า
4.2 การพิมพ์ด้วยระบบออฟเซท
การสั่ ง ผลิ ต งานแต่ ล ะครั้ ง ผู้ รั บ บริ ก ารจะต้ อ งระบุ จ านวน ประเภทสิ่ ง พิ ม พ์ ขนาด
ชนิดกระดาษ เทคนิคหลังการพิมพ์ การเคลือบ การพับ การส่ง หรือข้อมูลอื่นๆ พร้อมส่งไฟล์ภาพสิ่งพิมพ์ตัวอย่างที่
ผู้รับบริการต้องการ สาหรับใช้คานวณราคาและจัดเตรียมใบเสนอราคา
4.3 ค่าบริการเข้าเล่ม
 ค่าเย็บเล่มและติดเทปกาว เริ่มต้นที่ราคา 10.00 บาท/ชุด
 ค่าใสสันทากาวแบบ Perfect Binding Book เริ่มต้นที่ราคา 30.00 บาท/ชุด
หมายเหตุ
- ยอดบริการขั้นต่าใน ข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ยอดรวมคือ 10,000,000 หน้าต่อปี
- ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบชาระ
- เอกสารการพิมพ์ตาราเรียน ต้องระบุ ISBN (ผู้ให้บริการเป็นผู้ดาเนินการให้) และชื่อโรงพิมพ์เป็ นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
มติที่ประชุม เห็ นชอบ (ร่าง) สั ญญาให้ บริ การงานเอกสารและศู นย์ผลิ ตเอกสาร และมอบหมายคณะกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียด (ร่าง) ดังกล่าว หากมีการแก้ไขให้แจ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
เพื่อดาเนินการแก้ไข และเร่งดาเนินการจัดตั้งศูนย์การพิมพ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในลาดับ
ต่อไป
4.5 ขอแก้ไขแบบรายการและเพิ่มงานประตู
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ขอให้คณะกรรมการตรวจรับงานปรับปรุงกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1
แก้ไขแบบรายการและเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในการรับงานปรับปรุงกองคลัง ดังนี้
1) เก้าอี้ยาวนั่งคอย 4 ที่นั่ง ปรับเป็นเก้าอี้คอยเดี่ยว จานวน 40 ที่นั่งเท่าเดิม
2) ทางเข้าออกระหว่างห้ องที่ ป รับปรุงกับ ห้ องที่ ท างานเดิม ในแบบมี เพี ยงกรอบวงกบ
ไม่มีการติดตั้งประตู เพื่อความปลอดภัย จึงขอติดตั้งประตูบานเลื่อนเพื่อเข้าออกระหว่างห้องที่ทางาน
3) การรื้อวงกบประตูทางเข้าห้ องกองบริ ห ารงานบุคคลเดิมเพื่อขยับออกไปเสมอกรอบ
กระจก และติดตั้งวงกบประตูใหม่โดยใช้บานประตูเดิมเพื่อให้ห้องทางานดูกว้างขึ้น
โดยทั้ง 3 รายการจะหั กลบกับรายการเพิ่มลดที่เกิด ขึ้นจากหน้างานจริง จึงไม่มีการขอ
อนุมัติงบประมาณเพิ่มในการแก้ไขแบบรายการและเพิ่มงานประตูครั้งนี้

๘

มติที่ประชุม เห็นชอบ และควรเปรียบเทียบราคาแบบเก่าและแบบใหม่ เพื่อชี้ให้เห็นงบประมาณในส่วนที่นาไป
บริหารจัดการ และเร่งดาเนินการตามเสนอ
4.6 (ร่าง) โครงการ “นวัตกรรมการบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0”
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้จัดทา (ร่าง) โครงการ “นวัตกรรมการบริหารจัดการหน่วยงาน
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 มกราคม – วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Nanyang Technology University โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ คณะผู้บริหาร หั วหน้าหน่วยงานสนับสนุ นระดับสานัก ศูนย์ ระดับกอง และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.7 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด จะครบวาระ 3 ปี ของการเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ ดารงตาแหน่ งบริห ารจากคณบดี ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 เพื่อให้ การดาเนินงานและ
การประชุมของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงดาเนินการ
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ในสัดส่วนของคณบดี จานวน 1 คน
มติที่ประชุม เห็นชอบ การเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งบริหารจากคณบดี
4.8 รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ระดั บ สถาบั น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับ สถาบัน ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 เพื่อนาไปสู่การพัฒ นา
ด้านบริหารจั ดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป งานประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน จึงส่งผลประเมินคุณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ระดั บ สถาบั น เพื่ อ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ประจ าปี การศึก ษา 2559 ระดั บ สถาบั น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4.9 (ร่าง) ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่นฯ ประจาปี 2561
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้าพระยา ได้จัด ทาประกาศฯ หลั กเกณฑ์ และวิธีการคัด เลื อ ก
ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจาปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรกาหนดอายุการทางานของบุคลากร
ว่าควรอยู่ในระยะเวลาเท่าใดขึ้นไปถึงจะอยู่ในเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
และได้จัดทามติย่อการประชุม นาเสนอคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
งานวิ นั ยและนิ ติ การ ได้จั ดท าค าสั่ งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้าพระยา เรื่อง มอบอานาจ
เกี่ ยวกั บการจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ หารพั สดุ เพื่ อมอบอานาจให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ งบริหารของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 รายงานการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจาปี พ.ศ.2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ได้รายงานการเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมงาน
พิธีพระราชทานปริญ ญาบั ตรมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ประจาปี พ.ศ.2560 ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระดาเนิน
เป็น องค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน จานวน 6 อาคาร และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
ส านั กศิล ปะและวัฒ นธรรม ได้ท าหนังสื อกราบทูล เชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระดาเนิน เป็น องค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน จานวน 6 อาคาร และเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรอบรมพัฒนาครูประจาการ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้าพระยา ได้ จัด ท าประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา เรื่อง แนวทางและอัตราการเบิ กค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมพัฒ นาครูประจาการ เพื่อให้
แนวทางดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงนาเรียนให้
ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐

5.6 ตารางการไปปฏิบัติภารกิจการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาตารางการไปปฏิบัติภารกิจการสร้ างเครือข่าย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 รายงานผลการพิจารณาศึกษาข้อมูลการซื้อขายที่ดิน
นางสาวนิภา วัชรินทร์พร ได้ส่งจดหมายเสนอขายที่ดิน ซอยวัดสังข์กระขาย เนื้อที่รวม 892 ตารางวา
โดยผู้ขายประสงค์ที่จะขายทรัพย์สินดังกล่าว ในราคาตารางวาละ 100,000 บาท และผู้ขายจะรับผิดชอบค่าภ าษี
ค่าอากร และค่าธรรมเนียมโอน ณ สานักงานที่ดินฝ่ายละครึ่งกับผู้ซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลการซื้อขายที่ดิน จานวน 5 ท่าน เพื่อศึกษาข้อมูลและสารวจพื้นที่ และจัดประชุม
เพื่อพิจารณาข้อมูลและสรุปผลการศึกษาข้อมูลการซื้อขายที่ดินดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 การเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี
การจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (2560 - 2579)
และการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้ง 38 แห่ง ได้รับการเข้าตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
อย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เตรียมการเพื่อการต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยม
จากองคมนตรีด้วยเช่นกัน
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการนาเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ
เพื่อต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี โดยรวบรวมและส่งข้อมูลมาที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
รองอธิการบดี ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
5.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พ.ศ.2560
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เวียนแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับทราบ
และถือปฏิบัติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 การยื่น ข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่ งประกาศส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปั ญหาและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

5.11 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
ศู น ย์ ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ สถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ ได้ ส่ ง เอกสารวิ เคราะห์ ส ถานการณ์
ยุท ธศาสตร์และความมั่น คง ฉบั บ ที่ 1/61 เรื่อง สถานการณ์ โรฮีนจา “เหรียญสองด้าน” เนื่ องจากสถานการณ์
ในเมียนมานั้นเป็นที่น่าสนใจของมุสลิมทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดี แสวงประโยชน์
ในการสร้างสถานการณ์ต่างๆ ภายในประเทศไทย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 หนังสือร้องเรียนกรณี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จอดรถจักรยานยนต์
กีดขวางการจราจร
ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งหนังสือร้องเรียนกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้นารถจักรยานยนต์มาจอดในซอยอิสรภาพ 13 ด้านประตูหลังของมหาวิทยาลัยทาให้กีด
ขวางการจราจร ส่ งผลให้ ป ระชาชนในซอยเดื อ ดร้อ นในการเข้ า – ออกจากบ้ า น และเกิ ด การเฉี่ ย วชนเสี ย หาย
จึงนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ และดาเนินการแก้ไขปัญหา
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี และกองอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมเร่งดาเนินการแก้ไขโดยด่วน
5.13 การรายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมรองอธิการบดีฝ่ายแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
12 แห่ ง เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการรายงานผลการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 38 แห่ง จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 หนังสือขอบคุณจากวัดบางไส้ไก่
วัดบางไส้ไก่ ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการจัดทอดกฐิน
สามัคคี ถวายพระสงฆ์ที่จาพรรษา ณ วัดบางไส่ไก่ ประจาปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลให้น้องชาวมอร์แกน
ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน ในความดูแลของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการ “พี่แบ่งปันให้น้อง ครั้งที่ 27” ระหว่างวันที่ 13 – 30 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนบ้านเกาะช้าง ตาบลเกาะพยาม อาเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 6 x 18 เมตร
ชื่ออาคาร 62 พรรษา เจ้าฟ้าสิริธร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

5.16 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี พ.ศ.2561
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
พ.ศ.2561 จานวน 8 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น โครงการที่กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมดาเนินการ จานวน 4
โครงการ และโครงการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการ จานวน 4 โครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 1 จานวน 112,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.18 สรุปรายงานการประชุมสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้สรุปรายงานการจัดประชุมการดาเนินงานความร่วมมือระหว่างสานัก
กิจการนิสิ ตนักศึกษา สานั กศิลปะและวัฒ นธรรม และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ในวันศุกร์ที่ 20
ตุลาคม พ.ศ.2560 เพื่อหารือ 2 เรื่องคือ
1) ข้ อ ร้ อ งเรี ย นกรณี นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา สร้ างความ
เดือดร้อนราคาญ เรื่องการจอดรถจักรยานยนต์ในซอย
2) การจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 สรุปภาพบรรยากาศการรับทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้สรุปภาพบรรยากาศการรับทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
เข้ารับทุนการศึกษาต่อเนื่องกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
และมูลนิธิชิน โสภณพานิช
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 รายงานกิจกรรม/โครงการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการ
จัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ รายงานผลการด าเนิ น งานและสรุ ป กิ จ กรรมโครงการ
“ทาบุญคณะและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ” ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ
(985) อาคาร 9 ชั้น 8 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
2) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ร ายงานผลการด าเนิ น โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนแอพพลิเคชั่นบน Android ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานผลการไปนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์
วิช าชีพ ภาคเรี ย นที่ 1/2560 ในวัน ที่ 21 กัน ยายน พ.ศ.2560 และวัน ที่ 4 ตุ ล าคม พ.ศ.2560 ณ จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดนครปฐม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๑๓

4) คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส รุป รายงานการเข้าร่ว มงานมหกรรม Thailand Tech
Show 2017 ระหว่างวัน ที่ 20 – 24 กัน ยายน พ.ศ.2560 ณ ศูน ย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
โดยส่งผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์เข้าร่วม จานวน 5 ผลงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
5) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้สรุปรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)
ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 รายงานผลการดาเนินงานโครงการปรับพื้นฐานทักษะการเรียนรู้การออกแบบนิเทศศิลป์สาหรับนิสิตใหม่
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์/ออกแบบกราฟฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ ร ายงานผลการด าเนิ น งานโครงการปรั บ พื้ น ฐานทั ก ษะการเรี ย นรู้ ก ารออกแบบนิ เทศศิ ล ป์ ส าหรั บ นิ สิ ต ใหม่
ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอศิลป์ อาคาร 10 ชั้น 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.22 ตารางสรุปการนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่งตารางสรุปการนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ
ประจาเดือนกันยายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.23 รายงานประจาปีของศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทารายงานประจาปี 2560 ของศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์
เพื่อนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.24 ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลถวายผ้ามหากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจาปี 2560
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เป็ นเจ้าภาพกฐินสามัคคี จานวน 3 วัด ได้แก่ วัดแสงธรรม, วัดแสงจันทร์
และวัดชัยประสิทธิ์ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ทอดถวายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จึงเรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบุคลากรในหน่วยงานร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศล
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.25 กาหนดการโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงบ้านสมเด็จฯ ประจาปี 2560 “สืบสานประเพณี
ลอยกระทง ร่วมไว้อาลัย ร่วมใจอภิวาท”
สานักศิลปะและวัฒ นธรรม ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงบ้านสมเด็จฯ ประจาปี 2560
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมไว้อาลัย ร่วมใจอภิวาท” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ลานกิจกรรม
ชั้น 1 อาคาร 1 และลานหน้าอาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14
ธันวาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” (รอบคัดเลือก)
ส านั กกิ จการนิ สิ ตนั กศึ กษาได้ ส่ งนั กศึ กษาเข้ าร่ วมการแข่ งขั นกี ฬามหาวิ ทยาลั ยแห่ งประเทศไทย
ครั้ งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุ รี เกมส์ ” (รอบคั ดเลื อก) ระหว่ างวั นที่ 1 – 7 พฤศจิ กายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิ ทยาลั ย
ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์รังสิต
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ายั ณ พุ ท ธลา แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ โครงการประชาสั ม พั น ธ์ เชิ งรุ ก
ด้ านการรั บ นั ก ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ได้ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ โดยได้ รั บ ความอนุ เคราะห์ จ ากส านั ก
ประชาสัมพัน ธ์และสารสนเทศ สานักคอมพิวเตอร์ และสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การเปิดรับ สมัคร
ในรอบที่ 1 มีนักศึกษาสนใจเข้าสมัครประมาณ 900 คน และในระหว่างเดือนพฤศจิกายน จะดาเนินการออกพื้นที่
ประชาสั ม พัน ธ์ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล และในเดือนธัน วาคมจะออกพื้ นที่ เขตต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สุพรรณบุ รี ศรีสะเกษ ประจวบคีรีขัน ธ์ และชุมพร และได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในโครงการ “ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึก ษา ครั้ งที่ 22” จั ด โดยส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา (ประเทศไทย) ระหว่างวัน ที่ 28 – 30
พฤศจิกายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 โครงการประชุมหน่วยพัฒนาผู้เสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ อธิการบดีได้มอบหมาย อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
และผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา เข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมหน่วยพัฒนาผู้เสนอหลักสูตรตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร” ณ ห้องเรสซิเดนท์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560
โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อสรุปผล
การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผลการประเมินของครูต่อหน่วยพัฒนา และแนวทางการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รวมถึงข้าราชการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกิดขึ้นจาก
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่ างมีร ะบบและมีป ระสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด มีความสอดคล้ องกับ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 –
2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย คณบดีทุกคณะดาเนินการจัดทาหลักสูตรพัฒนาครูใหม่เพิ่มและพิจารณา
หลักสูตรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กาหนด

๑๕

6.5 การเข้าร่วมจัดผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ รั บ มอบหมายจากมหาวิท ยาลั ย เข้ าร่ ว มจั ด ผลงานนิ ท รรศการวิช าการ ณ โรงเรีย นนายร้อยพระจุ ล จอมเกล้ า
ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.
ถึงเวลา 16.00 น. มีนักวิจัยตัวแทนจาก วิทยาลัยการดนตรี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ร่ ว มน าเสนองานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ โดยภายในงานประกอบด้ ว ยบอร์ ด นิ ท รรศการ
จาก 39 สถาบัน/หน่วยงาน และกิจกรรมการแสดงต่างๆ เช่น การทดสอบยิงปืน BB Gun การแสดงของนักเรียน
นายร้อย เกษตรอัจฉริยะ Drone UAV จักรยานเพื่อสุขภาพ การฝังเข็ม ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary
resuscitation : CPR) ศูนย์หนังสือจุฬา เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 สรุปกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อาจารย์พรรณนา พูนพิน ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กรมศิล ปากรได้มีห นั งสื อขอให้มหาวิทยาลัย ทุกแห่ งที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุล ยเดช บรมนาถบพิ ตร โดยรวบรวมภาพเหตุการณ์ ทั้งหมดเพื่ อบันทึ กลงในหอจดหมายเหตุ ร.9 จึงขอความ
อนุ เคราะห์ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น กิ จ กรรม ส่ งข้ อ มู ล ที่ ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ ภายในวั น ที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 17.00 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

