๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๗/2560
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต
8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
9. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
11. อาจารย์มรกต
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๖. อาจารย์ ดร.คณกร
1๗. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
1๘. นางสาวอรุณี
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
25. อาจารย์พรรณา
26. นางสาววรรณดี

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยานันต์
ทองคาสุก
ทองสิน
พุทธลา
ภู่ทอง
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
สว่างเจริญ
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
บัวทอง
พูนพิน
อัศวศิลปกุล

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
4. อาจารย์ธีรถวัลย์
5. นายอภิชาติ

มีแก้วกุญชร
วิไลลักษณ์
เอี่ยมสะอาด
ปานกลาง
สิงห์ชัย

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๒

6.

ดร.จานงค์

ตรีนุมิตร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นายพิสิฐ
3. นางบุญเพ็ญ
4. นางสาวธิดาวัลย์
5. นายกิติพงษ์
6. นางสาวกฤตยา

วงษ์พันทา
วงศ์วัฒนากูล
หงษ์ทอง
ศรีภา
พื้นพรม
สุวรรณไตรย์

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
แสงมาศ
พลอาชีพ

ติดราชการ
ผู้อานวยการกองกลาง
(แทน) ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
(แทน) รักษาการผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
(แทน) หัวหน้างานพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับที่ 1 โครงการประเมิน คุณ ธรรม และความ
โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส านั ก งาน ป.ป.ช. ได้ ก าหนดให้ มี ก ารมอบรางวั ล การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 หรือรางวั ล ITA Awards
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ผ่ านเกณฑ์ ตามที่ส านั กงาน ป.ป.ช. กาหนด ในวัน ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2560
โดยผลการประเมิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา อยู่ในระดั บ สู งสุ ด คิ ด เป็ น คะแนน 87.17
ได้อันดับที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 60 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ จานวน 21 แห่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัล “สถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยมแห่งปี”
และ “รางวัลศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยมแห่งปี”
ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับ
รางวัล “สถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยมแห่งปี” และ “รางวัลศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยมแห่งปี ” ในการประชุมสถาบันขงจื๊อ
โลก ประจาปี 2017 ณ เมืองซีอาน โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เข้ารับรางวัล “สถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยม
แห่ งปี” จากฯ พณฯ หลิว เยี๋ยน ตง รองนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชานจีน และ รศ.ดร วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
รองอธิการบดีฯ เข้ารับรางวัล “ศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก นายจ้าว กว๋อ เฉิง รองผู้อานวยการสานักงาน
ฮั่นปั้น / สถาบันขงจื๊อ สานักงานใหญ่ พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร. สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ในฐานะผู้อานวยการสถาบัน

๓

ขงจื๊อ ฝ่ายไทย ได้เข้าร่วมการบรรยายในที่ประชุมผู้อานวยการสถาบันขงจื๊อทั่วโลก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์
เทียนจิน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาก่อตั้งสถาบันขงจื๊อ ได้รับรางวัล “รางวัลหน่วยงานคู่สัญญาการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อ
(ฝ่ายจีน) ยอดเยี่ยม” เช่นกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกรุงเทพมหานคร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ล งนามความร่ ว มมื อ กั บ กรุ ง เทพมหานคร
ในการร่วมกันผลิตนักเรียนกทม. ให้เป็นครูคุณภาพ และพัฒนาครูกทม. ในโครงการทุนเอราวัณ ในวันที่ 18 ธันวาคม
2560 พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 10 แห่งดังนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ จั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา เพื่ อยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึก ษาในโรงเรียนขนาดเล็ ก กิจกรรมการพั ฒ นาการเรีย นรู้แบบ STEM
Education ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธาน
พิธีเปิดการอบรม และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษาระดมความคิด การสร้ างกิ จ กรรม STEM โดยบู รณาการกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ อบรมระหว่างวัน ที่ 17-18
ธันวาคม 2559 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก รวม 13 โรงเรียน จานวน 100 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕60
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 โดยไม่มกี ารแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดาเนินงานรายได้จากการบริการตามภารกิจ
คณะกรรมการรายได้ในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย
และการจัดสรรรายได้ตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ได้ทราบผลการดาเนินงานและพิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ รายงานผลการดาเนินงานรายได้จากการบริการตามภารกิจ

4.2 (ร่าง) แนวทางการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยจานวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ราชนครินทร์ และมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน มีความประสงค์จะขอตั้งส่วนราชการใหม่เพิ่มขึ้น โดยให้เหตุผลว่ามหาวิทยาลัยมีความเจริญเติบโต
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพิจารณาจากจานวนนักศึกษา อาคารสถานที่ คณาจารย์และ
บุคลากร ภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอจัดตั้งส่วนราชการ
เพิ่มขึ้นเพื่อให้ส อดคล้องกับภารกิจที่มหาวิทยาลัยดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อสามารถรองรับการขับเคลื่อน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายหน่ วยงานที่ประสงค์จะดาเนินการจัดทาโครงสร้างใหม่ ห รือปรับ แก้ไข
โครงสร้ างเดิ ม ควรเร่ งด าเนิ น การ และมอบหมายผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิก ารบดี รวบรวมโครงสร้างเดิ ม และ
โครงสร้ างที่ป รับ ใหม่ พ ร้อมทั้งจั ดท าหนั งสื อแจ้งไปยัง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาพิ จารณาเพื่อ ให้ ได้
โครงสร้างที่ถูกต้องตามระเบียบราชการต่อไป
4.3 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรม โดยได้ปรึกษากองอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งได้ข้อสรุปให้ ย้าย
เครื่ อ งมื อ ดั งกล่ าวไปติ ด ตั้ งที่ อ าคาร 20 ห้ อ งประชุ ม ไพโรจน์ - อุ ทั ย วรรณ เครือ รัต น์ และได้ รับ ความเห็ น จาก
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ปรับแก้ไขใบเสนอราคาและสารวจความพร้อมของอาคารดังกล่าวเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟ้าแล้ว พบว่า ระบบไฟฟ้าของอาคารเป็นขนาด 250 แอมแปร์ 380 โวลต์ ใช้สายไฟขนาด 70 ตร.มม.จากการ
สารวจสภาพสายไฟ เบื้ องต้น พบว่ าปั จจุบั นสายไฟได้เสื่ อมสภาพตามอายุการใช้งาน และอาจส่งผลให้ ไม่สามารถ
รองรับการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัยในการใช้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงสายไฟดังกล่าว สาขาวิชา
เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์ และขอความ
อนุเคราะห์กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมดาเนินการสารวจและแก้ไขในส่วนของสายไฟที่เสื่อมสภาพดังกล่าว
เพื่อความปลอดภัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรม (อนุมัติ
งบประมาณจากงบด าเนิ น งาน) มอบหมาย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย มหาบรรพต ด าเนิ น การพิ จ ารณา
แหล่งงบประมาณให้เป็น ตามระเบียบราชการต่อไป และมอบหมายกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมดาเนินการ
สารวจอาคาร 20 และดาเนินบริหารจัดการปรับประยุกต์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
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4.4 การขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเล่าเรียนสาหรับนักศึกษาพิการ
นายธีรวิชญ์ บุตรสั มฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทาหนังสือเรื่อง ขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเล่าเรียนสาหรับนักศึกษาผู้พิการมายัง
มหาวิทยาลัย โดยสานั กกิจการนิสิตนักศึกษาได้เชิญผู้ปกครอง และนายธีรวิชญ์ บุตรสัมฤทธิ์ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้พิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ พ.ศ.2551 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้มีการประสานไปยังสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อหารือและขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุน
ทุนการศึกษาดังกล่าว และได้รับการตอบรับจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า ได้ให้ความอนุเคราะห์
ทุนสนับสนุนเพียงภาคเรียนที่ 3/2559 เท่านั้น ซึ่งผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากแต่ผู้ปกครองยังมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถชาระค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนอื่นที่นอกเหนือจากที่
ได้รับการสนับสนุนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ นายธีรวิชญ์ บุตรสัมฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเล่าเรียน
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม และน าข้ อ มู ล
เสนอที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้ง
4.5 รายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองนโยบายและแผน ได้รายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สิ้นสุด ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับงบลงทุน ทั้งสิ้น 41 รายการ โดยสรุปได้ดังนี้
ที่

ผลผลิต

1 ด้านสังคมศาสตร์
2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวม

หมวดรายจ่าย
(จานวนรายการ)
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
23
3
3
2
7
3
33
8

ตัดเงินจากกองแผน
(จานวนรายการ)
26
5
10
41

กระบวนการพัสดุ
เบิกจ่าย
(จานวนรายการ) (จานวนรายการ)
15
5
6
26

2
0
0
2

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมอบหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ ให้ได้มากที่สุดตามระยะเวลาที่กาหนด กรณีไม่สามารถดาเนินการ
เบิกจ่ายได้ทันเวลา ต้องใช้งบประมาณคงคลังของหน่วยงาน
4.6 ขอให้แจ้งข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจาปี
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบการตรวจนับพัสดุป ระจาปีของคณะกรรมการตรวจนับ
พัสดุ ประจาปี 2559 และ 2560 จากการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจาปี พบว่า
1) ยอดวัสดุคงเหลือตามที่ตรวจนับประจาปีไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท
(รายละเอียด 1)
2) รายงานของกรรมการตรวจนับพัสดุประจาปีของหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งให้สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน (รายละเอียด 2)
3) ยอดวัสดุคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทได้รวมการจ้างทาวัสดุการศึกษา ค่าจ้างเข้าเล่ม
เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ/จ้างพิมพ์/ถ่ายสาเนาเอกสาร น้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น
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สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอให้ชี้แจ้งว่า
1) เหตุใดวัสดุคงเหลือจึงไม่ตรงกับยอดที่คณะกรรมการตรวจนับ
2) คณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจาปีได้ตรวจนับวัสดุคงเหลือครบถ้วนทุกหน่วยงานหรือไม่
3) เหตุใดวัสดุคงเหลือจึงมีรายการตามข้อ 3 รวมอยู่ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจาปี และมอบหมายหน่วยงานที่ไม่ ส่งรายงานพัสดุคงเหลือ
(ตามคณะกรรมการตรวจนับ) ดาเนินการจัดทาบันทึกชี้แจงเหตุผลไปยังงานพัสดุเพื่อรวบรวมส่งสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินต่อไป
4.7 ขออนุมัติดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จานวน 2 รายการ
กองอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม สานักงานอธิการบดี มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณ ฑ์
ยานพาหนะและขนส่งรวมในคราวเดียวกัน จานวน 2 รายการ เพื่อทดแทนก่อนจัดจาหน่ายรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน
รายการที่ 1 รถยนต์มินิบัส จานวน 1 คัน เป็นเงินประมาณ 3,000,000 บาท
รายการที่ 2 รถยนต์ตู้โดยสาร จานวน 2 คัน เป็นเงินประมาณ 3,000,000 บาท
รวมจานวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะและ
ขนส่ ง ในการสนั บ สนุ น ภารกิจ ของ คณะ/ส านั ก/มหาวิทยาลั ย ในการออกเดิน ทางไปปฏิบั ติราชการตามภารกิจ
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น อาทิ การพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น การผลิ ต และพั ฒ นาครู และบริก ารวิ ช าการสู่ สั งคม ตลอดจน
การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของคณาจารย์ บุคลากร พร้อมทั้งอานวยความสะดวกแก่นักศึกษา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรรวบรวมข้อมูลสถิติอัตราการใช้งาน เช่น อัตราการใช้ ระยะทาง
2) ควรสารวจจานวนรถที่ใช้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
3) ควรสารวจจานวนพนักงานขับรถ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
4) การจัดซื้อรถเป็นการวางแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย ควรใช้งบประมาณ บกศ. คงคลัง
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ และนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้รถ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร
100 ปีศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานกระบวนการพิจารณาคดีและคาพิพากษาของศาลปกครองกลาง
งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้รายงานกระบวนการพิจารณาคดีและคาพิพากษาของ
ศาลปกครองกลาง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.3 รายงานผลการจัดตั้งศูนย์การพิมพ์
กองคลัง ได้รายงานผลการจัดตั้งศูนย์การพิมพ์ และเพื่อให้การดาเนินการด้านศูนย์การพิมพ์เป็นไป
ตามสัญญา จึงนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ เบื้องต้น
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
ผลการคั ด เลื อ กข้ อ เสนอโครงการจั ด ตั้ งศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการและนวั ต กรรม ด้ า นสั งคมศาสตร์ และ
มนุ ษยศาสตร์ เบื้องต้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพื่อแจ้งรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอ
โครงการฯ เบื้องต้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 สรุปสาระสาคัญจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในกลุ่มกรุงเทพมหานครของ พลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ องคมนตรี
ฝ่ายวิชาการ ได้สรุปสาระสาคัญจากการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มกรุงเทพมหานครของ
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 ประกาศฯ เรื่อง บุคคลที่มีคุณ สมบัติค รบถ้วนที่จะเข้ารับโล่ เกียรติยศในการปฏิบัติราชการ และ
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้บริหาร และบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล
งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งฯ กองบริหารงานบุคคล ได้ส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องบุคลากรที่มี คุณสมบัติครบถ้วน
ที่จะเข้ารับโล่เกียรติยศในการปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครบ 25 ปี ประจาปี 2561
2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา
เป็นผู้บริหาร และบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒ นธรรมไทยงานปีใหม่ ประจาปี
2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 ขอความอนุเคราะห์จัดทาโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูประจาการ
มูล นิ ธิครูจู ห ลิ ง ปงกัน มูล จะจัดสถานที่ของมูล นิธิฯ และโรงเรียนอนุบ าลดอยหลวงให้ เป็ นพื้น ที่
แห่ งการเรี ย นรู้ จึ งขอความอนุ เคราะห์ เชิ ญ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การจั ด โครงการฝึ ก อบรม
เพื่ อ พั ฒ นาครู ป ระจ าการด้ า นดนตรี นาฏศิ ล ป์ และศิ ล ปะ โดยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ด ารั ต น์ ชาญเลขา
ได้ประสานงานในเบื้องต้นไว้แล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๘

5.8 หนังสือขอบคุณ จากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ได้ส่งหนังสือขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลศิริราช
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 หนังสือขอบคุณ จากสานักงานเขตธนบุรี
สานักงานเขตธนบุรี ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพิธีวางดอกไม้จันทน์
พระราชพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุล ยเดช ในวันที่ 26 ตุ ล าคม
พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 โครงการจั ดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ “150 ปีมหาบุรุษรัตโนดม ผู้สาเร็จราชการ
แผ่น ดิน ” และการจัด งานวัน คล้ายวัน พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุน นาค) ประจาปี
2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ กาหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่ง
การเชิ ด ชู เกี ย รติ และการจั ด 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)
ประจ าปี 2561 จึ ง ได้ น าโครงการจั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห์ แ ห่ ง การเชิ ด ชู เกี ย รติ “150 ปี ม หาบุ รุ ษ รั ต โนดม
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน ” และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์ (ช่ วง บุ นนาค)
ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 14, 17 - 19 มกราคม พ.ศ.2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 ข้ อ เสนองบประมาณในลัก ษณะบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เบื้องต้น (Pre-Ceiling) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
สานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้สรุปข้อเสนองบประมาณในลั กษณะบูรณาการเชิ งยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Pre-Ceiling) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 หนังสือขอบคุณจากมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (International Mobility Program)
มหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ให้
การต้อนรับอย่างอบอุ่นในโอกาสที่คณะนักศึกษาและคณาจารย์ระดับบัณฑิตวิทยาลัยเยี่ยมมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30
ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 สรุปการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้สรุปการไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลา
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๙

๕.14 รายงานผลการดาเนินการโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับนักศึกษา ประจาปี 2561
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ายั ณ พุ ท ธลา ได้ ร ายงานผลการด าเนิ น การโครงการประชาสั ม พั น ธ์
เชิงรุกการรับนักศึกษา 2561 ในวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม และช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนธันวาคม ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 การพัฒนาระบบจองห้องประชุมแบบออนไลน์
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ดาเนินการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมแบบออนไลน์เสร็จสิ้นเรียบร้อย
และพร้อมต่อการใช้งาน และได้แนบคู่มือการใช้งานระบบการจองห้องประชุมแบบออนไลน์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 การซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจและทบทวนหลั ก การการต่ อ เวลาราชการของข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ แ จ้ ง ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั น อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อ เวลาราชการของข้าราชการ พลเรือ น
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2557 เพื่ อ ให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาด าเนิ น การออกข้ อ บั ง คั บ และถื อ ปฏิ บั ติ
ตามมาตรฐานหลั ก เกณ ฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยก าหนดให้ ข้ า ราชการผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การต่ อ เวลาราชการ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย และขอให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ
เฉพาะเพื่อประโยชน์แห่งการสอนและวิจัยเท่านั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุ ง) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560”
กองนโยบายและแผน ได้ ส รุ ป ผลความพึ ง พอใจและประมวลภาพกิ จ กรรมโครงการ ประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “ผลการด าเนิ น งานการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ตามแผนกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ในวันจันทร์ที่ 30
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 สรุ ป ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของโครงการอบรมความรู้ เ รื่ อ ง “การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ได้ ส รุ ป ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของโครงการอบรมความรู้ เ รื่ อ ง
“การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐

๕.19 สรุปรายรับ – รายจ่ายงานเกษียณอายุราชการ 2560
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย งานเกษียณอายุราชการ 2560
ในวันที่ 26 กันยายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ส่งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.21 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมของกรมอเมริกาและ
แปซิฟิกใต้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.22 รายงานผลการฝึกอบรม
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการฝึกอบรม เรื่อง การสร้างโมเดลสามมิติบ้าน
ชั้ น เดี ย วอย่ า งละเอี ย ด ค านวณปริ ม าณวั ส ดุ และถอด BOQ แบบ Real Time ด้ ว ยโปรแกรม Sketch Up และ
Profile Builder 2 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.23 รายงานการประชุม เรื่อง “การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
บัณฑิตวิทยาลัย ได้สรุปรายงานการประชุมเรื่อง “การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ทาเนียบองคมนตรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ ประจาปีการศึกษา 2560
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ ประจาปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสุริยะ อาคาร 1 ชั้น 2 M
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.25 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี
1. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ล าวัล ย์ ฟุ้งขจร ปฏิบั ติห น้าที่ รักษาราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวัน ที่
9 – 12 พฤศจิกายน 2560
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่
20 – 22 พฤศจิกายน 2560

๑๑

3. รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจ รุ่งโรจน์เจริญ ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ระหว่าง
วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.26 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิ จกรรม /
โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ได้รายงานผลการไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมงาน
แข่งขันแอนิเมชั่นนานาชาติ ณ สถาบันนันยางโพลีเทคนิค ระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
2) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้สรุปรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน 2 กิจกรรม
3) สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ได้รายงานผลการไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการ
นาเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านจิตรกรรมสีน้า ณ ประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม ระหว่างวันที่ 23 – 30 ตุลาคม พ.ศ.
2560
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานผลการดาเนินโครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การผสานระบบตรวจจับร่วมกับระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2530 และ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.27 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม /
โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รายงานผลการดาเนินโครงการ ทานุ บารุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
และโครงการในพระราชดาริ : เผยแพร่ศิล ปวัฒ นธรรมไทยในวันลอยกระทง ณ อบต. บางน้าผึ้ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
2) สาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้รายงานผลการเข้าร่วมแสดงงานในเทศกาลการเต้นนานาชาติ 2560
ณ สถานทูตโปรตุเกส ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
3) สาขานาฏยศิ ล ป์ ได้ ร ายงานผลการแข่ ง ขั น เชี ย ร์ ลี ด ดิ้ ง ชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทยครั้ ง ที่ 13
ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ตึกนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยได้รับรางวัลดังรายละเอียดแนบ
ในการนี้ สาขานาฏยศิลป์ จึงขอให้พิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.28 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม
/ โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) ศู น ย์ ส ารวจความคิ ด เห็ น บ้ านสมเด็ จ โพลล์ ได้ ด าเนิ น โครงการส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การให้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการสารวจ ได้ลงเผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์แนวหน้า,
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, หนังสือพิมพ์สยามรัฐ, สถานีโทรทัศน์, สานักข่าวไทย, สานักกรมประชาสัมพันธ์ และเว็บไซด์
ประชาไท

๑๒

2) รายงานผลการเข้าร่วมโครงการการเข้าร่วมจัดงานแสดงผลงานวิชาการวันนิทรรศการวิชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ประจาปี 2560 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ จังหวัดนครนายก
3) รายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารรับใช้สังคม” ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.29 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม
/ โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ ได้เผยแพร่ผลงานการประพันธ์และขับร้อง
เพลง วันที่ฟ้าได้เทวดากลับคืน ทางเว็บไซต์ และหนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 26 ตุลาคม 2560
2) คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560
3) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นห้ามทา
โพลล์การเมือง แก้ชี้นาหรือป่วนซ้าเลือกตั้ง ได้ลงเผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
4) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ได้รายงานผลประจาเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2560 การเข้า
รับการอบรมทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.30 สรุปการนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน
สานักประชาสัมพัน ธ์และสารสนเทศ ได้สรุปตารางการสาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน
ประจาเดือนพฤศจิกายน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.31 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรี กาหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการก่อหนี้ โดยรายจ่าย
ลงทุนปีเดียวจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรื อจัดหาจาก
ต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้อง
ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 กรมบัญชีกลาง จึงขอให้มหาวิทยาลัยติดตามการเร่งรัดการก่อหนี้และ
การเบิ ก จ่ า ยเงิน ของหน่ ว ยงานให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ ก าหนด ทั้ ง นี้ กรมบั ญ ชี ก ลางได้ จั ด เจ้ า หน้ าที่ เพื่ อ เป็ น
ผู้ประสานงานระหว่างกรมบัญชีกลางกับส่วนราชการ ตลอดจนให้คาปรึกษาแนะนา สนับสนุนข้อมูลรวมทั้งช่วยแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะมีผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะประสานงานและเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการหรือคณะทางานในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

๕.32 การเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้แจ้งหมายกาหนดการเสด็จ
พระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 4 – 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องประปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.33 การจัดประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจาปี 2561
ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดจั ด ประชุ ม สั ม มนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat) ของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ประจ าปี 2561 ระหว่ า งวั น ที่ 24 – 26 ธั น วาคม 2560 ณ ระยองรี ส อร์ ท จั งหวั ด ระยอง
โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)
มติที่ประชุม

รับทราบ

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 การแสดง แสง เสียงและลีลาอาภรณ์ (เดินแบบผ้าไทย)
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ด ารัตน์ ชาญเลขา แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มทราบ ขอเรียนเชิญ คณะผู้ บ ริห าร
คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนั กศึกษา เป็ น ตัว แทนเข้าร่ว มการแสดง แสง เสี ย งและลี ล าอาภรณ์ (เดินแบบผ้ าไทย)
ในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ “150 ปีมหาบุรุษรัตโนดม ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน ” ประจาปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 13 – 14, 17-19 มกราคม 2561
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายหน่ ว ยงานด าเนิ น การส่ งรายชื่ อ บุ ค ลากรในสั งกั ด เข้ าร่ ว มการแสดงที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา เพื่อดาเนินการจัดกลุ่มและแจ้งรายละเอียดกาหนดการซ้อมการแสดง แสง
เสียงและลีลาอาภรณ์ (เดินแบบผ้าไทย) ในลาดับต่อไป
6.3 พระราชทานถ้ายรางวัล
ตามที่มีห นังสือขอให้ นาความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจานวน 4 ถ้วย สาหรับเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีไทย การประกวด
วงโยทวาทิต การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการประกวดตอบปัญหาเศรษศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19
มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้นาความกราบทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว
ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานและใช้สาหรับการประกวดในครั้งนี้เท่านั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

6.4 ข้อมูลสาคัญทางวิชาการ ประจาเดือน ธันวาคม 2560
นางสาวอรุณี คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายงานจานวนผู้ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/1
ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAT ปีการศึกษา 2561 ของ ทปอ.(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม
2560) มีจานวนผู้ยืนยันสิทธิ์ 405 คน แผนรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 จาแนกตามรอบการรับสมัคร
การคัดเลือกบุ คคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งหมด 4,757 คน ปฏิทินการดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1(1/2) การรับด้วย portfolio
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 และปฏิทินการดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการ
สอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลัยร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560
เวลา 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 และคณะครุศาสตร์ได้จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์การดาเนินการ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สานักคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายให้ดาเนิน การ
พัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และได้ดาเนินการจัดทาระบบเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล และกองอาคารสถานที่ฯ ศึกษาข้อมูลการ
นาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ไปใช้งานในลาดับต่อไป
6.7 กีฬาสานสัมพันธ์ BSRU ต้อนรับปีใหม่ 2561
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ายั ณ พุ ท ธลา แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม”กีฬาสานสัมพันธ์ BSRU ต้อนรับปีใหม่ 2561” ระหว่างวันที่ 21 - 26 ธันวาคม 2560
จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ กีฬาสานสัมพันธ์ BSRU ต้อนรับปีใหม่ 2561

6.8 ระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)
นางสาววรรณดี อั ศ วศิ ล ปกุ ล แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ระบบประเมิ น บุ ค ลากรโดยผู้ ร่ ว มงาน
(Peer Assessment) ได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยเริ่มเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 22
ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานแจ้งบุคลากรในสังกัด เข้าดาเนินการในระบบประเมินบุคลากร
โดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561

๑๕

เลิกประชุม เวลา 12.40 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

