๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๓. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
๑๕. นางสาวอรุณี
1๖. อาจารย์ ดร.ปวิช
1๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
1๘. อาจารย์ทวีศักดิ์
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
2๕. อาจารย์ณัฐมน
2๖. อาจารย์ศศิกัญชณา
2๗. อาจารย์วิเชียร
2๘. อาจารย์วรัญญา
๒๙. อาจารย์ ดร.ทัชชญา
3๐. อาจารย์อภิญญา
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์
๓๒. อาจารย์กันยาวรรนธ์

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยานันต์
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
ทองสิน
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
พุทธลา
ศิริสวัสดิ์ชัย
ผ่องพิทยา
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชาตรี
เย็นเอง
ทุวิลา
กิติวงศ์วัฒนชัย
วรรณบวรเดช
หนูมี
อภิรัตน์วรเดช
กาเนิดสินธุ์

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

๒

3๓.
3๔.
3๕.
3๖.
3๗.
3๘.
๓๙.
4๐.
4๑.
4๒.
4๓.
4๔.
4๕.
4๖.
4๗.
4๘.
๔๙.
5๐.
5๑.
5๒.
5๓.
5๔.
5๕.
5๖.
5๗.
5๘.
๕๙.
6๐.
6๑.
6๒.
6๓.
6๔.
6๕.
6๖.
6๗.
6๘.
๖๙.
7๐.
7๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์ ดร.ธิดา
อาจารย์วนิดา
อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์อดิเรก
อาจารย์วรศิริ
อาจารย์ชัชศรัณย์
อาจารย์ ดร.คณกร
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์วาปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์ยุวรัตน์
อาจารย์อัมพร
อาจารย์สิริชัย
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์พรรณา
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร
อาจารย์จักรพงษ์
อาจารย์สายฝน
อาจารย์เชิดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปณิตา
นางบุษบงค์

สกุลกิม
อมร
ชื่นชัน
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
สะอาดเอี่ยม
ใจเย็น
วัชรพัฒนกุล
ผลเจริญ
จิตคงคา
สว่างเจริญ
ศรีหามี
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
โชติกิจนุสรณ์
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
จงใจรักษ์
เลิศณรงค์
เอี่ยมสอาด
มณีอินทร์
พูนพิน
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
นิลผาย
บัวทอง
วาตะ
แจ้ดนาลาว
วงษ์พันทา

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอูท่ องทวารวดี

ผู้อานวยการกองกลาง

๓

7๒.
7๓.
7๔.
7๕.

นางสาววรรณดี
นางมรกต
นายสุวิทย์
นายอภิชาติ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๓. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
4. อาจารย์ ดร.ปัทมา
5. อาจารย์ภัทิรา
6. อาจารย์จีระพันธ์
7. อาจารย์สมภาศ
8. อาจารย์นนท์ณธี
9. อาจารย์สุเมธ
1๐. อาจารย์ธีรถวัลย์
๑๑. อาจารย์ปรียาภรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญเพ็ญ
2. ดร.จานงค์
3. นางสาวกฤตยา
เจ้าหน้าที่การประชุม
๑.
นางวลินเนศวร์
2.
นางสาวสุนิสา
3.
นางสาววิลาวรรณ
4.
นางสาววรรณฤดี
5.
นางสาวภรทิพย์

อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
สิงห์ชัย

ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

วิไลลักษณ์
โกวิทวที
บุญแจะ
วัฒนพานิช
มาศมาลัย
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ดุลยทวีสิทธิ์
พัดเอี่ยม
ปานกลาง
สืบสวัสดิ์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

หงส์ทอง
ตรีนุมิตร
สุวรรณไตรย์

หัวหน้าพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

ธีรการุญวงศ์
รีรานนท์
ดวงลิวงษ์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

๔

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุ การฯ น าเสนอที่ป ระชุมให้ พิจ ารณารายงานการประชุ มคณะกรรมการอ านวยการมหาวิท ยาลั ย
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่ า ง) ค าสั่งฯ เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการกองทุน สวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน
มหาวิทยาลัย และเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ล าวั ล ย์ ฟุ้ ง ขจร แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าหนั ง สื อ
ถึงหน่วยงานเพื่อให้เสนอรายชื่อคณะละ 2 คน และหน่วยงานละ 1 คน โดยกาหนดให้ลงคะแนนในวันที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น. ที่อาคาร 6 ชั้น 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การจัดสรรค่าตอบแทนเงินรายได้แก่กรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางมรกต ภู่ทอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องเรื่องการจัดสรรค่าตอบแทนเงินรายได้ แ ก่
กรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองคลังได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้เรียบร้อย
แล้ว และส่วนที่เหลือได้จัดสรรให้สวัสดิการมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 การปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Reprofiling)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องเรื่องการปรับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา (Reprofiling) กาหนดส่ งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษา
(สกอ.) ในวัน ที่ 23 ธัน วาคม พ.ศ.2559 ขณะนี้ดาเนินการจั ดท าได้ ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยส่ ว นที่ข าด
ทางกองนโยบายและแผนจะเพิ่มเติมข้อมูลเดิม ที่หน่วยงานมีอยู่แล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 ขอเชิญเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องตามที่ที่ประชุมได้มอบหมายให้
ด าเนิ น การเสนอชื่ อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า อธิ ก ารบดี เข้ า รั บ การสรรหาเป็ น กรรมการ
ในคณะกรรมการอุดมศึกษาและประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติ เรื่องการเสนอชื่อแล้ว
ตามหลักเกณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถเสนอชื่ออธิการบดีได้
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.5 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกี ยรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองนโยบายและแผนได้รับ
มอบหมายให้ดูแลในส่วนของงบประมาณ ซึ่งที่ประชุมฝ่ายประสานงานกลาง ได้ของบประมาณเพิ่มเติม คือค่าเช่า
แสงสีและเครื่องเสียง จานวน 365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากมีการแสดงโขนที่สนาม
ฟุตบอล
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.6 รายงานข้อมูลกิจกรรมทางวิชาการ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559)
นางสาวอรุณี คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องเรื่องกาหนดปฏิทินการรับนิสิตนักศึกษาใหม่
ประเภทรับตรงรอบที่ 2 ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2559 เนื่องจากก่อนเปิดระบบได้มีการปรับปรุงในเรื่องของ
Reprofiling จึงได้มีการทบทวนและจัดทาปฏิทินการรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.7 คาสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวม พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า สื บเนื่องในส่ วนของคณะกรรมการ
รวบรวมฯ เรื่องการเงิน งบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพย์ สิน ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559 ได้หารือ
เกี่ ย วกั บ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา และได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการดาเนินการ และจะจัดทาร่างโครงการนาเข้าที่ประชุมให้ทราบในคราวต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 กาหนดการอุทธรณ์ผลการประเมิน ITA ตามแบบสารวจ Evidence-Based ประจาปี 2559
ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ส่ ง
ผลการประเมิ น เบื้ อ งต้ น ตามแบบส ารวจ Evidence-Based ให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
เพื่อรับทราบผลการประเมินรายข้อคาถามต่างๆ ประกอบกับข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสามารถยืนยันหลักฐานเดิมที่เคยจัดส่ง หรือหากประสงค์จะดาเนินการยื่น
อุทธรณ์ให้ส่งแบบตอบรับการอุทธรณ์ผลฯ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมและระบุเหตุผลการอุทธรณ์คะแนน
ตามข้อคาถามต่างๆ ภายในวัน ที่ 27 ธัน วาคม พ.ศ.2559 หากพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ที่ กาหนดทางมู ล นิ ธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) จะถือว่าหน่วยงานได้ยืนยัน
คะแนนดังกล่าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการพิจารณาแบบสารวจ EvidenceBased พบว่า มหาวิทยาลัยไม่ระบุภารกิจหลั กเพียง 1 ภารกิจ ตามแนวทางการตอบแบบสารวจใช้หลั กฐานเชิง
ประจักษ์ได้กาหนดไว้ ทาให้สานักงาน ป.ป.ช. ไม่ทราบภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะแสดงตามหลักฐานที่
จั ดส่ ง ผู้ ตรวจประเมิ น จึ งขอความอนุ เคราะห์ มหาวิ ทยาลั ยคั ดเลื อกภารกิ จหลั กที่ เป็ นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 มาตราที่ 34 กาหนด ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้าน
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ต่างๆ 4 ด้าน คือ 1) ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2) ภารกิจด้านการให้บริการแก่สังคม 3) ภารกิจด้านการวิจัย
4) ภารกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้ระบุภารกิจหลักเพียง 1 ภารกิจ เท่านั้น พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่
เกี่ ย วข้ อ งในขั้ น อุ ท ธรณ์ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based Integrity &
Transparency Assessment : EBIT) ข้อคาถาม EB1(1) – EB7(4) และให้ส่งแบบตอบรับการอุทธรณ์ผลฯ พร้อมทั้ง
เอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมและระบุเหตุผลการอุทธรณ์คะแนนตามข้อคาถามต่างๆ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.
2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะ
ผู้ บ ริ ห าร รองอธิการบดี และผู้ ช่ว ยอธิการบดี มีมติเลื อกภารกิจหลัก ด้านการผลิตบัณฑิต ในการตอบแบบสารวจ
ดังกล่าว และได้ดาเนินการยื่นอุทธรณ์ โดยให้ส่งแบบตอบรับการอุทธรณ์ผลฯ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม
และระบุเหตุผลการอุทธรณ์คะแนนตามข้อคาถามต่างๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมฟังการชี้แจงการตอบแบบส ารวจดังกล่าว ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559
ที่สานักงานป.ป.ช.
4.2 หารือเงินฝากประจาครบกาหนด
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากประจา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา” เลขที่ บั ญ ชี 461-535966-0 โดยเงิ น ฝากประจ า 11 เดื อ น ครบก าหนดวั น ที่ 3 0
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 จานวนเงิน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ได้เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาพิเศษ 9 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 ต่อปี
มติที่ประชุม เห็นชอบ การนาเงินฝากประจาครบกาหนด จานวน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ฝากประจา
พิเศษ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.90 ต่อปี กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
4.3 ชี้แจงรายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรมบั ญ ชี ก ลาง ได้ ร ายงานผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ผลผลิ ต ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 และกองคลั ง ส านักงานอธิการบดี ได้ส อบถามไปยัง กรมบั ญชีกลางในเรื่ อง
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ซึ่ ง ผลจากการค านวณมี ข้ อ คลาดเคลื่ อ นบางประการ จึ ง ไม่ ส ามารถน าผลการค านวณมาใช้ วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง
ถึงข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าว พบว่ามี 2 ประเด็น ดังนี้
1. การจัดทารายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ไม่สามารถนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ เนื่องจากไม่ได้นาค่าเสื่อมราคาไปรวม
ในการคานวณ
2. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มี 4 ขั้นตอน กองคลังได้ดาเนินการจัดทาขั้นตอนที่ 1 - 2 ซึ่งเป็นข้อมูล ตามข้อ 1
แล้ว ส่วนขั้นตอนที่ 3 - 4 ยังไม่ได้ดาเนินการใดๆ ผลกระทบทาให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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1) มอบหมายกองคลัง พัสดุ และอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ไปศึกษาข้อมูลและดาเนินการสารวจและ
คานวณค่าเสื่อมราคาของหน่วยงานต่างๆ
2) มอบหมายทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่ายและการ
ปรับปรุงกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
3) มอบหมายกองอาคารสถานที่ และสิ่ ง แวดล้ อมดาเนิ น การจั ดโครงการทาความสะอาดพื้ น ที่
โดยรอบมหาวิทยาลัย และสารวจหาสถานที่ในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
4) มอบหมายผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ายั ณ พุ ท ธลา รณรงค์ ใ ห้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี จิ ต สาธารณะ
ในมหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชลิ ต วณิ ช ยานั น ต์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า สามารถเคลื่ อ นย้ า ยครุ ภั ณ ฑ์ ที่
เสื่อมสภาพไปยังศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรเพิ่มปริมาณถังขยะและจุดทิ้งขยะภายใน
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการโดยเร่งด่วน

4.4 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีข้อบังคับ ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น โดยอาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยาให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 ข้อ 21
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น
ดังรายนามต่อไปนี้
1) ผศ.ดร.ลินดา
เกณฑ์มา
2) ผศ.ลาวัลย์
ฟุ้งขจร
3) ..........................................................
4) ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
5) รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
6) ผศ.นุกูล
แก้วเนียม
7) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
8) นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล

ประธาน
อธิการบดี
รองอธิการบดี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
คณบดีที่เลือกกันเอง
กรรมการ
หัวหน้าหน่วยงานที่เลือกกันเอง กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ ฯ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากคณาจารย์ประจาจะหมดวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลื อก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 และตามข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็จ เจ้ า พระยาว่า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารเลื อ กกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจาก
คณาจารย์ประจา พ.ศ.2547 ข้อ 5(1)ระบุว่า “ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกจานวนไม่น้อยกว่าเก้าคน
โดยมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ เพื่อดาเนินการตามข้อบังคับนี้ ” มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้ง
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คณะกรรมการเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) พิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ดังรายนามต่อไปนี้
1) ผศ.ดร.ลินดา
เกณฑ์มา
ประธานกรรมการ
2) ผศ.พิษณุ
บางเขียว
รองประธานกรรมการ
3) ผศ.สมหมาย
มหาบรรพต
รองประธานกรรมการ
4) รศ.ดร.สาธิต
โกวิทวที
กรรมการ
5) ผศ.ดร.ชลลดา
พงศ์พัฒนโยธิน
กรรมการ
6) ผศ.ดร.วิเชียร
อินทรสมพันธ์
กรรมการ
7) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
กรรมการ
8) ผศ.ดร.อารีวรรณ
เอี่ยมสะอาด
กรรมการ
9) ผศ.นุกูล
แก้วเนียม
กรรมการ
10) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
กรรมการและเลขานุการ
11) นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
12) นางสาวกฤตยา
สุวรรณไตรย์
เจ้าหน้าที่การประชุม
13) นายชยนยุช
โอภาสวิริยะกุล
เจ้าหน้าที่การประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕9
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร
100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.2 ค าสั่งแต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ด กิจกรรมเชิดชูเ กียรติ และการจัดงานวัน คล้า ยวัน พิร าลัยสมเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2560 (เพิ่มเติม) และรายละเอียดกิจกรรม กาหนดการ
และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ กาหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่ง
การเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี
2560 เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจั ดกิจ กรรมเชิดชูเกีย รติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2560 (เพิ่มเติม) และรายละเอียดกิจกรรม กาหนดการ และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ ป รี ย านุ ช กิ จ รุ่ ง โรจน์ เ จริ ญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกากับขั้นตอนการดาเนินพิธี
การให้เรียบร้อย และมอบหมายทุกหน่วยงานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ขอให้ตั้งผู้ กากับขั้นตอนการดาเนินกากับเวทีขั้นตอน
ทุกอย่างให้ดีที่สุด
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5.3 การจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบสตมวาร (100 วัน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย กาหนดจัดพิธีทาบุญ
เพื่อถวายพระราชกุศลในวันครบสตมวาร (100 วัน) ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 –
11.30 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4 เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมไว้อาลัยถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานจัดส่งรายชื่อผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมฟังธรรมและนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สามารถส่งรายชื่อได้ที่สานักงานสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้
จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดจานวนบุคลากรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ จานวน 60 คน
2. คณะครุศาสตร์
จานวน 40 คน
3. คณะวิทยาศาสตร์ฯ จานวน 60 คน
4. คณะวิทยาการจัดการ จานวน 50 คน
5. โรงเรียนสาธิตฯ
จานวน 20 คน
6. วิทยาลัยการดนตรี
จานวน 10 คน
7. สานักงานอธิการบดี จานวน 50 คน
8. สานักส่งเสริมวิชาการฯ จานวน 15 คน
9. สานักวิทยบริการฯ จานวน 10 คน
10. สานักกิจการนิสิตฯ จานวน 5 คน
11. สานักวิเทศสัมพันธ์ฯ จานวน 5 คน
12. สานักประชาสัมพันธ์ฯ จานวน 5 คน
13. สานักศิลปะฯ
จานวน 5 คน
14. สถาบันวิจัย
จานวน 5 คน
15. ศูนย์อู่ทองทวารวดี จานวน 3 คน
16. สานักคอมพิวเตอร์ จานวน 5 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 ขอเชิญร่วมโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดโครงการ
อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตามมติ
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จานวน 999 รูป ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รวม 9 วัน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งดาเนินการจัดพิธีอุปสมบท แห่งละ 27 รูป พร้อมกันในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กาหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. และขอเชิญชวน
หน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในการอุปสมบทครั้งนี้
โดยแจ้งความจานงและเขียนในสมัครได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้กาหนดจานวนของผู้เข้าร่วม
บรรพชาอุปสมบทในนามของหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงานระดับคณะๆ ละ 5 คน
วิทยาลัยการดนตรี
สานักงานอธิการบดี
สานัก/สถาบัน/ศูนย์
โรงเรียนสาธิตฯ

รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

20 คน
2 คน
2 คน
3 คน
2 คน

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทได้ รูปละ 2,999 บาท โดยให้หน่วยงานรวบรวม
รายชื่อและใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือใบแสดงความจานงร่วมเป็นเจ้าภาพส่งได้ที่ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
(ต่อ 5100) หรือ สานักงานสภามหาวิทยาลัย (ต่อ 1018) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ
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๕.5 กาหนดการพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 อนุมัติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วัดพิชยญาติการรามวรวิหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดทา (ร่าง) กาหนดการพิธีถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม) และนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 การแปรอักษรกิจกรรมถวายความอาลัยครบสตมวาร (100 วัน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีคาสั่ง ที่ 3947/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดกิจกรรม “พิธีทาบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบสตมวาร (100 วัน)” เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ และร่ ว มไว้ อ าลั ย แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศร รามาธิ บ ดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร มอบหมายให้สานักกิจการนิสิตนักศึกษา เป็นฝ่ายจัดเตรียมนิสิต
นักศึกษา และนักเรียน ในการจัดกิจกรรมแปรอักษรและกิจกรรมจิตสาธารณะร่วมกับชุมชน ณ บริเวณสนามฟุตบอล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา
08.00 - 10.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้ดาเนินการแจ้งการแต่งกายสาหรับการเข้าร่วมงานให้ชัดเจน

๕.7 กาหนดการเต้นแอโรบิก
สานักงานรัฐมนตรี ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด/
กากับทุกแห่ง/สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จัดกิจกรรมการออกกาลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 - 16.30 น.
เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกาลังกายหรือ
กิจกรรมทางกายมากขึ้น สานักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงกาหนดตารางการออกกาลังกาย โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 1 ชั้น 1 โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 11 มกราคม - วันพุธที่ 21
เมษายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 กาหนดการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจาปี 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กาหนดจัดงานโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
งานปีใหม่ ประจาปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เวลา 06.00 น.
เวลา 07.30 น.
เวลา 16.00 น.
เวลา 18.00 น.

พระสงฆ์ 33 รูป ฉันภัตตาหารเช้า บริเวณชั้นล่าง อาคาร 1
ผู้บริหารและบุคลากรตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
อธิ ก ารบดี กล่ า วเปิ ด งาน พร้ อ มมอบโล่ เกี ย รติ บั ต ร และรางวั ล
ที่ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) จับฉลากของขวัญ
ชมการแสดงดนตรีและนาฏยศิลป์

๑๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสาหรับผู้นาในประเทศ
ลุ่มน้าโขงตอนล่าง ปีที่ 5 สาขาเกษตรกรรม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ดาเนินโครงการอบรม
เพื่อพัฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภ ายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มน้าโขงตอนล่าง
(Lower Mekong Initiative (LMI) English Project : Professional Communication Skills for Leaders ) ให้แก่
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของประเทศลุ่มน้าโขงตอนล่าง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและไทย
โดยกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด
30 ชั่วโมง ในลักษณะ face-to-face ซึ่งมีค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากหน่วยงานของต้นสังกัด
และสามารถส่งใบสมัครไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 การเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตร Leadership
Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นาระดับสูงสุด ขององค์กร
โดยรับจานวนไม่เกิน 60 คน แบ่งการบรรยายออกเป็นทุกวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ –
22 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่าง
วัน ที่ 29 เมษายน – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยมีค่าธรรมเนีย มตลอดหลั ก สู ต ร จานวน 145,000 บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 การอบรมหลักสูตร “ผู้นาการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุค Thailand 4.0”
บริ ษั ท กริ ด บิ ส ซิ เ นสโซลู ชั่ น ส์ จ ากั ด ได้ จั ด การอบรมหลั ก สู ต ร”ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงมุ ม มอง
การบริหารสู่ยุค Thailand 4.0 ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทางาน วัฒนธรรมการเรียนรู้ แบบมีเป้าหมายอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมและสามารถนาไปปฏิบัติได้ อันจะนาไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรเชิงนวัตกรรมให้เป็นองค์กรที่มี
ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และได้เรียนเชิญบุคลากรและผู้บริหารเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรวุฒิบัตร (Certificate
Program) ที่จัดสาหรับบุคคลทั่วไป ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 29 เมษายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมสามพราน
ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 รายงานผลการดาเนินโครงการประจาเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ของคณะครุศาสตร์
1. สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษา ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ “เทคนิคการแกะโฟม และเทคนิคการทาลายคาโบราณ” เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ณ ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ชั้น 11 อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.คณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่
นิสิตภายในคณะครุศาสตร์ ในการสร้างคุณประโยชน์และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทาง
การศึกษาและบุคคลทั่วไป และโครงการสนองนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาสัง คมและคุณภาพชีวิตเชิงบูรณาการ

๑๒

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 รายงานผลการดาเนินโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. สาขาวิ ช านาฏยศิ ล ป์ ได้ จั ด ท า MOU กั บ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ นศิ ล ปะ (The friends of the Arts)
เพื่อขยายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้าน
นาฏยศิลป์ในระดับสากล เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดยมีกาหนดระยะเวลา 1 ปี จึงนาเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559
2. อาจารย์ธนากร สรรย์วราภิภู อาจารย์ประจาสาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้ดาเนินการด้านวิชาการโดย
เข้าร่วมส่งบทความและได้รับคัดเลือกให้ลงตีพิมพ์บทความในวารสารสารสนเทศ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม –
ธันวาคม พ.ศ.2559) ของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ร่วมกับสาขาวิช าการจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง “กรณีศึกษาผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด Homelessness : โดยมุ่ง
เสนอประสิ ทธิภาพการปฏิสั มพัน ธ์ร ะหว่างผู้แสดงและผู้ ชม” และได้รับประกาศนียบัตรจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559
3. อาจารย์ วิทวัส กรมณีโ รจน์ อาจารย์ประจาสาขาวิช านาฏยศิล ป์ เข้าร่ว มเผยแพร่การแสดง
สร้างสรรค์ ในพิธีปิดการประชุม ILGA World Conference 2016 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ เรือสาราญ รอยัลริเวอร์ (โรงแรม รอยัลริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ)
4. นิสิตสาขาวิชานาฏยศิลป์ จานวน 25 คน เข้าร่วมแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่
12 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ศาลาดนตรีสุริยะเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และได้รับรางวัล
ดังนี้
1. ถ้วยรางวัล ทีมเชียร์ลีดเดอร์ยอดเยี่ยม (The best of team) ในการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง
ชิงแชมป์ประเทศไทย
2. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากสมาพันธ์กีฬาเชียร์ลี ดดิ้งแห่ งประเทศไทยและ
สมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประเภทเต้นประกอบพู่
(Cheer Dance)
3. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 จากสมาพันธ์กีฬาเชียร์ลี ดดิ้งแห่ งประเทศไทยและ
สมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทเต้นคู่ประกอบพู่ (Double
Cheer Dance) ระดับอุดมศึกษา
4. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากสมาพันธ์เชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ในการแข่งขัน
เชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประเภทเต้นคู่ประกอบพู่ (Double Cheer Dance) ระดับอุดมศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

๕.14 รายงานผลการดาเนินโครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. อาจารย์กัมปนาท คูศริรัตน์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมิเดีย ได้รับพิจารณา
เพื่อนาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
ด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ” ในงานประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษา
ไทย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
2. อาจารย์ เอกราช วรสมุทรปราการ อาจารย์ประจาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัล ติมิเดีย ได้รับ
คัดเลื อกให้ แสดงผลงานในองค์กรสีน้ าระดับ นานาชาติ ประจาประเทศเนปาล หรือ International Watercolor
Society of Napal และร่ ว มสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “International Watercolor Festival cum Plein Air
workshop”ระหว่างวันที่ 2 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 รายงานผลโครงการ “การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา”
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินโครงการ “การจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา” : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพสื่อสารมวลชน และการนาเสนอผลงาน รายวิชา โครงการ
ออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2559 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 1 ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ และ วั น ที่ 21 - 30 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2559
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ (สถาบันภาษา) อาคาร 11 ชั้น 3
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 ข้อมูลและเอกสารโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทัศนศิลป์” สาหรับครูผู้สอนศิลปะ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นาชุมชน เรื่อง การบูรณาการภาระหน้าที่เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่
ผู้นาชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบางตาเถร องค์การบริหารส่วนตาบลบางช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่
12 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
3. โครงการดนตรี เ พื่ อ ผู้ สู ง อายุ ณ ห้ อ งแสดงดนตรี อาคาร 29 ชั้ น 6 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 หนังสือตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมทางวิชาการจาก University Utara Malaysia
มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia : UUM) ประเทศมาเลเซีย ได้ส่งหนังสือ
ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม (The 1st National and International Academic Conference on
Education for Sustainable Locality Development) ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๑๔

๕.18 รายงานการไปราชการโครงการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4”
สถาบั น วิจั ย และพัฒ นา พร้ อมด้ว ยนักวิจัย มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่ว ม
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 รายงานการประชุมและสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมและสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตาบล สระยายโสม อาเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ าน ซึ่งเป็นผู้นาชุมชนในตาบลสระยายโสม
โดยการประชุมประชาพิจารณ์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดการเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการของ
ชุมชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 ขอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์อภิญญา หนูมี ได้รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งรองคณบดีฝ่ ายประกันคุณภาพและบริก าร
วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอลาออกจากตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย และเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ สานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกบุคลากรในสานักงานสภามหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย ผลการคัดเลือกปรากฏว่าได้ นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
ก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 1/2560 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 9
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การมอบทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้รับแจ้งว่ามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ให้แก่นิสิตนักศึกษา (ชาย) ที่มีผลการเรียนดี มีความ
ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งกาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยจาแนกทุนออกเป็น 2 ประเภท โดยผู้สมัคร
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศ ทั้งนี้ ขอให้เสนอรายชื่อใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สานักงาน
ทปอ.มรภ. ภายในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559

๑๕

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณบดีทุกคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชลิต วณิชยานันต์ สารวจและเสนอชื่อนิสิตนักศึกษา เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
6.3 การประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) รอบที่ 2
นางสาววรรณดี ศิลปอัศวกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer
Assessment) รอบที่ 2 โดยจะเปิดระบบถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ผ่านเว็บไซต์ http://pa.bsru.ac.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 กาหนดส่งของขวัญเข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ ประจาปี 2560
นางสาววรรณดี ศิลปอัศวกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดส่งของขวัญ เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่
ประจาปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 สามารถนาส่งได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 6 ชั้น 11
หรือกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 การร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ายั ณ พุ ท ธลา แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันดูแล บริการและช่วยเหลือ
ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง
โดยให้บริการแจกอาหารและอาสาเก็บขยะบริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 ขอเชิญร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มวางพวงมาลาเนื่ อ งในวั น สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช ในวั น ที่ 28 ธั น วาคม พ.ศ.2559
ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.7 ขอเชิญร่วมงานทาบุญและงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเ ชียร อิน ทรสมพัน ธ์ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ คณะครุศาสตร์ ขอเชิ ญ
ร่วมงานทาบุญและประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ พร้อมทั้ง สังสรรค์งานเลี้ยงวันปีใหม่ ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.
2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

6.8 กิจกรรมส่งมอบวัสดุ สนับสนุนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.
2559 คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมส่งมอบวัสดุ สนับสนุนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้แก่โรงเรียนบ้าน
ท้องคุ้ง โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนวัดบางน้าวน(รอดพิทยาคม) ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.9 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะครุศาสตร์จะจัดกิจกรรม
โครงการพัฒ นาครู เพื่อยกระดับ การศึกษาในระดับโรงเรียนขนาดเล็ ก ทั้งหมด 13 โรงเรียน ในวันที่ 28 – 29
มกราคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมจอลลี่ สวีท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสาคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.10 กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับ
มูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จัดพิธีบวงสรวงศาลจัตุรมุข บริเวณหน้าอาคาร 29 และ
พิธีบ วงสรวงศาล อาคาร 27 ชั้น ดาดฟ้า ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. และขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานสังสรรค์วันปีใหม่ “คีตราชัน สถิตนิรันดร์ในดวงใจ ปวงไทยราษฎร์ ”
ณ อาคาร 27 ชั้น 4 เวลา 16.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.15 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

