๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ
5. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี
9. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร
1๐. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ
๑๒. อำจำรย์มรกต
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ
๑๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ
1๗. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์
1๘. นำงสำวอรุณี
๑๙. อำจำรย์ ดร.ปวิช
๒๐. อำจำรย์ทวีศักดิ์
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ
2๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงั สรรค์
2๔. อำจำรย์ธีรถวัลย์
2๕. อำจำรย์พรรณำ
2๖. นำงสำววรรณดี
2๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ
2๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย
๒๙. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน
3๐. อำจำรย์ ดร.ศศิกญ
ั ชณำ
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เกณฑ์มำ
วัฒนำนิมิตกูล
มหำบรรพต
บำงเขียว
กิจรุง่ โรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยำนันต์
มีแก้วกุญชร
ทองคำสุก
ทองสิน
พุทธลำ
ภู่ทอง
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
เอี่ยมสะอำด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงำม
จงประดับเกียรติ
ก๋ำคำ
สุทัศน์ ณ อยุธยำ
บัวทอง
ปำนกลำง
พูนพิน
อัศวศิลปกุล
ผ่องพิทยำ
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชำตรี
เย็นเอง

อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
คณบดีคณะครุศำสตร์
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
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3๑.
๓๒.
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.

อำจำรย์วิเชียร
อำจำรย์วรัญญำ
อำจำรย์ ดร.ทชชยำ
อำจำรย์อภิญญำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์
อำจำรย์กันยำวรรนธ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศศิธร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำ
อำจำรย์วนิดำ
อำจำรย์ ดร.อรพิมพ์
อำจำรย์วรศิริ
อำจำรย์อดิเรก
อำจำรย์ณัฐพนธ์
อำจำรย์ชัชศรัณย์
อำจำรย์ ดร.คณกร
อำจำรย์ ดร.สุภำพร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร์
อำจำรย์จีระพันธ์
อำจำรย์สมภำศ
อำจำรย์ ดร.สุเนตร
อำจำรย์สุรินทร์
อำจำรย์จันทรัศมิ์
อำจำรย์สมศักดิ์
อำจำรย์นิศำกร
อำจำรย์วิชุณี
อำจำรย์ขวัญนภำ
อำจำรย์ธีรำพร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์
อำจำรย์อมั พร
อำจำรย์สิริชัย
อำจำรย์วรรณรุจ
อำจำรย์หทัยรัก
อำจำรย์จักฤษณ์
อำจำรย์สรสินธุ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร
อำจำรย์อำรียำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ
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ทุวิลำ
กิติวงศ์วัฒนชัย
วนนะบวรเดชน์
หนูมี
อภิรัตน์วรเดช
กำเนิดสินธุ์
สกุลกิม
อมร
ชื่นชัน
มงคลเคหำ
ผลเจริญ
วัชรพัฒนกุล
เกษสำคร
จิตคงคำ
สว่ำงเจริญ
ศรีหำมี
แรงเพ็ชร
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ทวีถำวรสวัสดิ์
ผลงำม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
เถำสมบัติ
สำรสุวรรณ
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
จงใจรักษ์
เลิศณรงค์
เอี่ยมสอำด
มณีอินทร์
ตุงคะเสน
พนำลี
ฉำยสินสอน
โสภณำภรณ์
จุ้ยจำลอง
นำฏยนำวิน

รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
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6๘.
๖๙.
7๐.
7๑.
7๒.
7๓.
7๔.
7๕.
7๖.

อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์
อำจำรย์ธนกร
อำจำรย์ขวัญชัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย
อำจำรย์มนัสวี
นำงบุษบงค์
นำยพิสิฐ
นำงบุญเพ็ญ
นำยอภิชำติ

แก้ววิเชียร
สรรย์วรำภิภู
ช้ำงเกิด
สิงห์คลีวรรณ
พัวตระกูล
วงษ์พันทำ
วงศ์วัฒนำกูล
หงษ์ทอง
สิงห์ชัย

รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์ฯ
ผู้อำนวยกำรกองกลำง
(แทน) ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและแผน

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ
๒. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์
๓. อำจำรย์ ดร.สุทพิ ย์พร
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะรัตน์
5. อำจำรย์สุเมธ
6. อำจำรย์ภัทริ ำ
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี
8. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ
9. อำจำรย์เพียรพิลำส
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นนท์ณธี
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ
13. นำยสุวิทย์
14. ดร.จำนงค์

วิไลลักษณ์
มำกสุข
โชติรัตนศักดิ์
จิตรภิรมย์
ใจเย็น
มำศมำลัย
คงอินทร์
อินจวงจิรกิตต์
พิริยำโภคำนนท์
ยืนยงชัยวัฒน์
ดุลยทวีสิทธิ์
นิลผำย
มุดทะเล
ตรีนุมิตร

ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำงสำวกฤตยำ

สุวรรณไตรย์

ปฏิบัติหน้ำทีห่ ัวหน้ำสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

เจ้าหน้าที่การประชุม
๑. นำงวลินเนศวร์
2. นำงสำววิลำวรรณ
3. นำงสำววรรณฤดี
4. นำงสำวภรทิพย์

ธีรกำรุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
แสงมำศ
พลอำชีพ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและดำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ (Thank you party)
อธิกำรบดีขอบคุณคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและบุคลำกรมหำวิทยำลัย ทุกท่ำนที่
ร่วมกันดำเนินงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจำปีกำรศึกษำ
2558 - 2559 สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย กำรดำเนินงำนโดยภำพรวมเป็นไปด้วยดี และในวันศุกร์ที่ 30
มี นำคม พ.ศ.2561 ขอเชิญ คณำจำรย์และบุคลำกรเข้ำร่วมงำนประชุม มหำวิท ยำลัย เวลำ 15.00 น.
ณ อำคำร 27 ชั้น4 ประชุมชี้แจงนโยบำยสำคัญ แผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับหลักสูตร กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำครัฐ( ITA ประจำปี 2561) และกำรตรวจเยี่ยมของคณะกรรมกำรติดตำมฯ ในระดับ
หลักสูตร และขอเชิญร่วมงำนเลี้ยงขอบคุณ (Thank you party) รับประทำนอำหำร สังสรรค์พบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยน ในเวลำ 17.00 น. ณ สนำมฟุตบอล
มติที่ประชุม

รับทรำบ และมอบหมำยผู้บริหำรสวมเสื้อสีม่วงเข้ำร่วมกำรประชุมมหำวิทยำลัย

1.2 การลงนามทาความร่วมมือกับต่างประเทศ
ระหว่ำงวันที่ 23 – 28 มีนำคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ซึ่งนำโดย อธิกำรบดี
รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์ มำกสุข และคณะกรรมกำรโครงกำรจีน 2 ท่ำน
ร่วมเดินทำงไปลงนำมควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยที่เมืองชิงเต่ำ และเมืองเจิ้งโจว ประเทศจีน เพื่อทำควำมร่วมมือ
และรับนักศึกษำจีน เข้ำศึกษำที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ หลักสูตรนำนำชำติ สำขำกำรจัดกำร
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ (International Business Management) คณะวิทยำกำรจัดกำร
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่
2/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕61 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้
หน้ำ 19 วำระที่ 6.6 แก้ไข “กิจกรรมกำรประกวดใส่ผ้ำไทย ในวันพุธที่ 11 เมษำยน พ.ศ.2561”
เป็น “กิจกรรมกำรประกวดใส่ผ้ำไทย ในวันอังคำรที่ 10 เมษำยน พ.ศ.2561”
และ วำระ 6.7 แก้ไข “ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ควำมเป็นไทยให้ยั่งยืน โดยจะจัดกิจกรรมในทุก วันศุกร์”
เป็น “ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ควำมเป็นไทยให้ยั่งยืน โดยจะจัดกิจกรรมในทุกวันพุธ”
มติที่ประชุม
แก้ไข

รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2561 โดยมีกำร
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่าง) แนวทางการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึก ษำได้มี ห นังสือแจ้ง ว่ำก ำลัง ดำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง)
ระเบียบเกี่ยวกับกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ หน่วยงำนใดที่มีควำมประสงค์จะแบ่งส่วน
รำชกำร ควรรีบดำเนินกำร
มติที่ประชุม

รับทรำบ

3.2 รายงานผลการดาเนินงานศูนย์การพิมพ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องบริษัท
ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ำกั ด ได้มี ก ำรจัดท ำสัญ ญำให้บ ริก ำรงำนเอกสำรและศู นย์ผ ลิตเอกสำรกั บ
มหำวิทยำลัย เปิดให้บริกำรเป็นเวลำ 1 เดือนแล้ว และมีกำรประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรให้บริกำรของ
บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ ในวันที่ 14 มีนำคม พ.ศ.2561 รำยรับในเดือนกุมภำพันธ์เป็นเงินจำนวน 277,809.67
บำท และกำรเข้ำมำรับบริกำรเป็นรำยวันเป็นเงินจำนวน 59,723 บำท
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุ ล กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่ำ บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้เสนอใน
ที่ประชุม จะดำเนินกำรจัดทำนำมบัตรให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทุกท่ำน ท่ำนละ 50 ใบ โดยไม่
เสียค่ำใช้จ่ำย หำกต้องกำรจัดทำนำมบัตรเพิ่มสำมำรถใช้บล็อกเดิมได้ แต่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
มติที่ประชุม

รับทรำบ

3.3 โครงการคูปองพัฒนาครูของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองศาสตราจารย์ ปรีย านุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ แจ้ง ให้ที่ประชุมทรำบ กำรติดตำมผลกำร
ดำเนินกำรโครงกำรคูปองพัฒนำครูของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยให้คณะทั้ง 5 คณะ
และวิท ยำลัยกำรดนตรี นำเสนอหลัก สูตรที่ ผ่ำนกำรรับ รองเข้ำร่วมโครงกำรดัง กล่ำว เพื่อเปิดโอกำสให้
ข้ำรำชกำรครูได้พั ฒนำทัก ษะและศัก ยภำพของข้ำรำชกำรครูตำมนโยบำยของรัฐบำล หลำยหน่วยงำนได้
นำเสนอหลักสูตรมำยังคณะกรรมกำรอำนวยกำรกลำง และได้รหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว หลักสูตรที่เสนอเข้ำ
ไปทั้งหมด ได้รับกำรพิจำรณำ ผลปรำกฏว่ำ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำนวน 13 หลักสูตร อยู่ในขั้ นตอนกำรจัดสรร
งบประมำณ และหลักสูตรที่ไม่ผ่ำนควรดำเนินกำรปรับปรุง กำหนดระยะเวลำภำยใน 1 ปี โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
เนื่องจำกจะมีกำรพิจำรณำรอบ 2 และหลักสูตรใดที่กำลังดำเนิน กำรควรศึกษำหลักเกณฑ์ให้ละเอียดก่ อน
นำเสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุม มอบหมำยผู้บริหำร
ทุกท่ำนวำงแผนและลงมือดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรอบรมให้มำกขึ้น เช่น กำรพัฒนำหลักสูตรอบรมผู้สูงวัย
วัยหลังเกษียณ ซึ่งในอนำคตหลักสูตรอบรมผู้สูงวัยระยะสั้นในเรื่องต่ำงๆ อำจจะเป็นที่นิยม
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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3.4 สรุปจานวนผู้บรรจุ แ ต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบารุง
การศึกษา และลูกจ้าง เงินบารุงการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรสอบคัดเลือกในวันที่ 19 – 20
มีนำคม พ.ศ.2561 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำรประมวลผล จำนวน 17 อัตรำ บรรจุแต่งตั้งในวันที่ 2 เมษำยน
พ.ศ.2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

3.5 โครงการสร้างศาลพระภูมิและศาลตา – ยาย
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก แจ้ง ให้ที่ ป ระชุม ทรำบ ศูนย์ก ำรศึก ษำอู่ท องทวำรวดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดสร้ำงศำลพระภูมิและศำลตำ – ยำย ระหว่ำงเดือนมกรำคม ถึง
เมษำยน พ.ศ. 2561 และในวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ.2561 ขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเข้ำ
ร่วมพิธีตั้งศำลพระภูมิ และศำลตำ-ยำย โดยมีบุคลำกรศูนย์อู่ทองทวำรวดี ผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชนเข้ำ
ร่วมงำน ซึ่งมีรถตู้บริกำร ณ ลำนเจ้ำพ่อ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รถออกเวลำ 06.30 น.
มติที่ประชุม

รับทรำบ

3.6 กาหนดการรับรายงานตัวบัณฑิต และการเตรียมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ลำวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ จัดทำสรุปผลกำรดำเนินงำนในพิธีพระรำชทำน
ปริ ญ ญำบั ต รในทุ ก ด้ ำ น เช่ น ปั ญ หำและอุ ป สรรค งบประมำณที่ ใ ช้ ใ นแต่ ล ะกิ จ กรรม เพื่ อ หำแนวทำง
ในกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ในปีต่อไป
มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต
วณิชยำนันต์ จัดท ำสรุปผลกำรดำเนินงำนในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแจ้ง ให้ที่ ประชุม คณะกรรมกำร
อำนวยกำรทรำบ
3.7 สรุปการสารวจความคิดเห็นการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง (เงินบารุง
การศึกษา) และพนักงานราชการ เพื่อการจัดทา ระเบีย บมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้า นสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้ง ให้ที่ ประชุม ทรำบ สรุป กำรสำรวจควำม
คิดเห็นกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่พ นัก งำนมหำวิท ยำลัย ลูกจ้ำง (เงินบ ำรุง กำรศึก ษำ) และพนัก งำนรำชกำร
เพื่ อ กำรจัด ท ำระเบีย บมหำวิ ท ยำลัย รำชภั ฏ บ้ำ นสมเด็ จ เจ้ำ พระยำ ว่ ำ ด้ ว ย กองทุ น สวั ส ดิ ก ำรบุคลำกร
มหำวิทยำลัย ซึ่งได้รับกำรเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย แล้ว และจะมีกำรจัดประชุมเพื่อจัดสรรสวัสดิกำร
ให้แก่บุคลำกรมหำวิทยำลัยในลำดับต่อไป
มติที่ประชุม

รับทรำบ

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL

http://uc.bsru.ac.th/
โทร 1018

๗

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ขอหำรือเรื่องกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงภำยใน
สำนักวิทยบริกำรฯ เนื่องจำกงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำมีภำระงำนหรือลักษณะงำนไม่สอดคล้องกับพันธกิจ ของ
ส ำนั ก ฯ ซึ่ ง ท ำให้ เ กิ ด ปัญ หำและเกิ ด ควำมล่ำ ช้ ำในกำรสั่ ง กำรและกำรปฏิ บั ติ ง ำน งำนวิ นั ย และนิติก ำร
กองบริหำรงำนบุคคล ได้ศึกษำกฎหมำยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ำกำรแบ่ง เป็นงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ
ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 มำตรำ 11 วรรคสำม กำหนดให้ “กำรแบ่งส่วนรำชกำร
เป็นงำนส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำงำนให้ทำเป็นประกำศมหำวิทยำลัย ”
ทั้งนี้ กำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นงำนจะต้องคำนึงถึงเหตุผลและควำมจำเป็นเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมต่อภำรกิจ
ของหน่วยงำน และให้ก ำรดำเนินงำนเกิ ดประสิท ธิภำพ ประสิท ธิผ ลที่ เ ป็นประโยชน์สูง สุดต่อหน่วยงำน
ทั้งนี้ส่วนงำนต้องมีภำระงำนที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงำนนั้นๆ ด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรขอปรั บเปลี่ยนโครงสร้ำงภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โดยขอย้ ำยงำนเทคโนโลยีก ำรศึกษำไปสังกัด กองกลำง ส ำนัก งำนอธิก ำรบดี และมอบหมำยผู้อำนวยกำร
สำนักงำนอธิกำรบดีและผู้อำนวยกำรกองกลำง ดำเนินกำรจัดทำ (ร่ำง) ประกำศฯ กำรจัดตั้งหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย และนำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยทรำบในลำดับต่อไป
4.2 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
สถำบั น วิ จั ย และพั ฒ นำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ นครรำชสี ม ำร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนวิ จั ย และ
คณะวิชำต่ำงๆ มหำวิท ยำลัยรำชภั ฏทั่ วประเทศและเครือ ข่ ำ ยด ำเนิน กำรจัดประชุม วิ ชำกำรระดั บ ชำติ
เพื่อเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร งำนวิจัย และองค์ควำมรู้อื่นๆ ในศำสตร์ ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
วิทยำกำรจัดกำร และกำรศึกษำ และขอเชิญหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็น
เจ้ำภำพร่วมในกำรจัดกำรประชุ มและนำเสนอผลงำนวิจัยระดับ ชำติภำยใต้ชื่อ “ถัก ทองำนวิจัยท้องถิ่น...
ก้ำวไกลสู่สำกล” (Connecting Local Research to International Perspectives) ในวันที่ 7 - 8 สิงหำคม
พ.ศ.2561 ณ อำคำรยุพรำชเบญจมงคลมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ อำคำร 31 ชั้น 3 รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม
เป็นระยะ

เห็นชอบ และมอบหมำยสถำบันวิจัยและพัฒนำดำเนินกำร และรำยงำนรำยละเอียดให้ทรำบ

4.3 การพิจารณาการจัดทาข้อตกลงใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสิน
ธนำคำรออมสินได้เสนอกำรใช้บริกำรสินเชื่อตำมข้อตกลง ประเภทสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อ
สวัส ดิก ำรส ำหรับ ข้ำรำชกำรและพนัก งำนรัฐวิส ำหกิ จ เพื่อเป็นสวัส ดิก ำรด้ำนสินเชื่อให้แก่ บุคลำกรของ
หน่วยงำน โดยแนบตัวอย่ำงข้อตกลงกำรให้สินเชื่อ และหลักเกณฑ์กำรให้สินเชื่อตำมข้อตกลงระหว่ำงธนำคำร
ออมสินกับมหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และกองคลัง ส ำนัก งำนอธิกำรบดี ได้ให้ควำมเห็น
ในเรื่องนี้ว่ำ ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีข้อตกลงกำรให้สินเชื่อกับธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ และ
ธนำคำรอิสลำมอยู่แล้ว หำกพิจำรณำจัดทำข้อตกลงกับ ธนำคำรออมสินจะเป็นกำรเพิ่มทำงเลื อกใช้บริก ำร
สินเชื่อ เพื่อเป็นสวัสดิก ำรแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัยในกำรจัดหำที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง และ/หรือ
ทำงเลือกในกำรมี เงินทุนสำหรับ อุป โภคบริโภคที่ จ ำเป็นมำกขึ้น โดยผู้กู้ จ ะได้รับ อัตรำดอกเบี้ยพิเ ศษตำม
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL

http://uc.bsru.ac.th/
โทร 1018

๘

หลักเกณฑ์ กำรให้สินเชื่อข้อตกลงระหว่ำงธนำคำรกับมหำวิทยำลัย แต่เนื่องจำกข้อตกลงนี้ให้สินเชื่อเฉพำะ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำร จึงเห็นว่ำน่ำจะขยำยสินเชื่อให้กับ พนักงำนมหำวิท ยำลัย เพื่อเป็นกำรจัด
สวัสดิกำรให้บุคลำกรทุกประเภทอย่ำงเท่ำเทียมกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรจัดทำข้อตกลงกำรใช้บ ริกำรสินเชื่อธนำคำรออมสิน และมอบหมำยอำจำรย์
มรกต ภู่ทอง ดำเนินกำรตำมเสนอ โดยขอให้ขยำยสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่พนักงำนมหำวิทยำลัยด้วย เพื่อเป็น
กำรจัดสวัสดิกำรให้บุคลำกรทุกประเภทอย่ำงเท่ำเทียมกัน
4.4 (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื่ อ ง การให้ ทุ นการศึ ก ษาส าหรับ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดทำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง กำรให้
ทุ น กำรศึ ก ษำส ำหรับ นัก ศึก ษำที่ เ ข้ ำ ศึ ก ษำในหลัก สูต รระดั บ ปริญ ญำตรี ภำคปกติ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2561
ตำมนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในกำรสนับ สนุนทุ นกำรศึก ษำจำกเงินรับฝำกทุน
สงเครำะห์ให้แก่นักศึกษำที่สมัครเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2561 เพื่อเป็ นขวัญและ
กำลังใจแก่นักศึกษำใหม่ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่องกำรให้ทุนกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ
ในหลักสูตรระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2561
4.5 ขอนาเสนอรูปแบบการจัดทาปกปริญญาบัตร เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
บริ ษั ท ปกไหม จ ำกั ด ได้ น ำเสนอรู ป แบบกำรจั ด ท ำปกปริญ ญำบัต รเพื่ อใช้ ใ นงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย จำนวน 2 รูป แบบ ประกอบด้วยรำยละเอียด
ดังนี้
1) ปกปริญญำบัตร สกรีนทอง ด้ำนหน้ำพิมพ์สีทองตรำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตรงกลำงปก รำคำปกละ 45 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
รูปแบบกำรจัดทำปกปริญญำบัตร ชนิดสกรีนทอง
2) ปกปริญญำบัตร ติดเหรียญ ด้ำนหน้ำติดเหรียญสีทองตรำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตรงกลำงปก รำคำปกละ 63 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
รูปแบบกำรจัดทำปกปริญญำบัตร ชนิดติดเหรียญสีทอง
ส ำนั ก ส่ ง เสริม วิ ช ำกำรและงำนทะเบีย น ได้ น ำเสนอรูป แบบกำรจัดท ำปกปริญ ญำบัตร
เพื่อนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรเสนอรูปแบบกำรจัดทำปกปริญญำบัตร รูปแบบที่ 2 คือ รูปแบบกำรจัดทำปก
ปริญญำบัตร ชนิดติดเหรียญสีทอง ด้ำนหน้ำติดเหรียญสีทองตรำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ตรงกลำงปก รำคำปกละ 63 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และมอบหมำยสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
เร่งดำเนินกำรต่อไป
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4.6 สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและการจัดทา (ร่าง) เกณฑ์การจัดอันดับสาขาวิชา
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มี แก้ วกุ ญ ชร ได้จัดท ำสรุป ผลกำรจัดอันดับ มหำวิท ยำลัย
รอบเดือนมกรำคม พ.ศ.2561 และ (ร่ำง) เกณฑ์กำรจัดอันดับสำขำวิชำ จึงนำแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กำรจัดอันดับสถำบันอุดมศึกษำ
หำกใช้เ ว็บ โอเมตริก ซ์เ ป็นเกณฑ์ สิ่ง ที่ ม หำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำควรเร่ง ดำเนินกำร คือ
1) กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยระหว่ำงมหำวิทยำลัย ที่ทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก
หน่วยงำน หรือ องค์ก รต่ำงๆ โดยขอควำมร่วมมื อ จำกหน่วยงำนต่ำงๆ เชื่อมโยงลิง ค์ ในโครงกำรพั ฒ นำ
ศูนย์ควำมเป็นเลิศตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหำวิทยำลัย เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและเผยแพร่ขอ้ มูล
สำรสนเทศทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยให้แก่ ชุม ชนผ่ำนเว็บไซต์ โดยเป็นศูนย์ก ลำงกำรแลกเปลี่ยนและ
กำรให้ บ ริก ำรวิ ชำกำร งำนวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภำพแก่ ชุ ม ชนทั้ ง ในและต่ ำงประเทศ อี ก ทั้ ง เป็นกำรแลกเปลี่ยน
กำรดำเนินงำน กำรบริกำรวิชำกำร ส่งผลให้กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยอยู่ในอันดับที่พึงพอใจมำกขึ้นอีกด้วย
2) กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์จัดทำและเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรและงำนวิจัยมำกยิ่งขึ้น ขณะนี้
ชื่อมหำวิทยำลัยมี คณำจำรย์ลงทะเบียนเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรแตกต่ำงกัน ทำให้จำนวนผลงำนวิชำกำรไม่
ปรำกฏตำมควำมเป็นจริง มหำวิทยำลัยจึงได้มอบหมำยสถำบันวิจัยและพัฒนำดำเนินกำรแก้ไขกรณีดังกล่ำว
มหำวิทยำลัยได้ดำเนินกำรจัดทำ (ร่ำง) เกณฑ์กำรจัดอันดับสำขำวิชำ โดยจัดสรรงบประมำณ
ให้หน่วยงำนดำเนินกำร และกำหนดตัวชี้วัดคุณภำพของสำขำวิชำ ดังนี้ 1) สัดส่วนจำนวนผลงำนทำงวิชำกำร
ของคณำจำรย์ในสำขำวิชำที่เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของโครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศฯ และหรือเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัยต่อจำนวนอำจำรย์ในสำขำวิชำ (สัดส่วนคะแนน 30 %) 2) สัดส่วนจำนวนผลงำนทำงวิชำกำร
หรือผลงำนวิจัยของคณำจำรย์หรือนักศึกษำในสำขำวิชำที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูลของ TCI หรือ Scopus
ต่อจำนวนอำจำรย์ในสำขำวิชำ (สัดส่วนคะแนน 20 %) 3) คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำในระดับ
หลักสูตร (สัดส่วนคะแนน 20 %) 4) จำนวนรำงวัลที่คณำจำรย์หรือนักศึกษำในสำขำวิชำได้รับจำกกำรประกวด
แข่งขันทำงวิชำกำรในระดับชำติ ภูมิภำค หรือนำนำชำติ (สัดส่วนคะแนน 15 %) 5) ร้อยละของอำจำรย์ที่ดำรง
ตำแหน่งทำงวิชำกำรต่อจำนวนอำจำรย์ในสำขำวิชำ (สัดส่วนคะแนน 10 %) และ6) ค่ำเฉลี่ยของผลสอบ
วัดสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรี (CEFR) (สัดส่วนคะแนน 5 %)
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบดี อำจำรย์
ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรสำนักคอมพิ วเตอร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ ำคำ ผู้อำนวยกำรสำนัก
วิท ยบริก ำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดี คณะวิท ยำกำรจัดกำร
ประชุมชี้แจงเรื่องตัวชี้วัดในกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยตำมเกณฑ์ของเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) และหำ
แนวทำงในกำรเข้ำร่วมโครงกำรกับ บริษัท เอ็มโบร โกลบอล จำกัด (Google for Education) เพื่อเรียนรู้และ
หำเทคนิคในกำรเผยแพร่ข้อมูล ผลงำนทำงวิชำกำรและงำนวิจัย ลงในลิงค์โครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศ
ตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหำวิทยำลัย
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4.7 รายงานผลการประชุ มจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่ อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนสรุปผลกำรประชุมจัดทำ
รูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) เพื่อทรำบและร่วมกัน
พิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี และรองศำสตรำจำรย์
ดร.สำธิต โกวิทวที คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ศึกษำข้อมูลและรำยละเอียดกำรเชื่อมโยงกำรศึกษำ
ภำยใต้คำแนะนำของรองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์
รองอธิกำรบดี
๔.8 การจัดโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง “๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน”
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกับวัดบุปผำรำมวรวิหำรได้กำหนดจัดโครงกำร
เทศน์มหำชำติทรงเครื่อง “๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จรำชกำรแผ่นดิน ” เพื่อเป็น
กำรเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ในวำระครบ ๑๕๐ ปี กำรเป็นผู้สำเร็จ
รำชกำรแผ่นดินในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ และเพื่อกำรจัดหำงบประมำณบูรณะอำคำร
ประยู ร วงศ์ ข องวั ด บุป ผำรำมวรวิ ห ำร ซึ่ ง เป็ น อำคำรเก่ ำ แก่ ส มั ย รัช กำลที่ ๕ สร้ ำ งขึ้ น เมื่ อ พ.ศ.๒๔๙๘
โดยกำหนดจัดโครงกำรระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดบุปผำรำมวรวิหำร สำนักศิลปะ
และวัฒ นธรรมได้จัดท ำ (ร่ำง) โครงกำร และ(ร่ำง) คำสั่ง กำรจัดงำนเทศน์ม หำชำติท รงเครื่อง “๑๕๐ ปี
สมเด็ จ เจ้ ำ พระยำบรมมหำศรี สุ ริ ย วงศ์ ผู้ ส ำเร็ จ รำชกำรแผ่ น ดิ น ” และเชิ ญ ชวนหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ของ
มหำวิทยำลัยร่วมเป็นเจ้ำภำพกัณฑ์เทศน์มหำชำติ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว รองอธิกำรบดี สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร โดยขอควำมอนุเครำะห์คณะทั้ง 4 คณะร่วมเป็นเจ้ำภำพ คณะละ
1 กัณฑ์ โรงเรียนสำธิต ฯ 1 กัณฑ์ สำนักงำนอธิกำรบดี 1 กัณฑ์ และหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย
มีส่วนร่วมในกำรจัดโครงกำรเทศน์มหำชำติทรงเครือ่ ง “150 ปี สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุรยิ วงศ์ ผู้สำเร็จ
รำชกำรแผ่นดิน”
4.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มี นำคม พ.ศ.2561
ได้มีมติเห็นชอบ ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย กองทุนสวัสดิกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัย
และตำมข้อ 7 ของระเบียบดังกล่ำวได้กำหนดให้มี คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนสวัสดิกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัย
กองบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดทำ (ร่ำง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนกองทุนสวัสดิกำร
บุคลำกรมหำวิทยำลัย และนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกัน
พิจำรณำ เพื่อให้ได้คณะกรรมกำรตำมข้อ 7 (4) (5) และ (6) ของระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ว่ำด้วย กองทุนสวัสดิกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัย
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มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนสวัสดิกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัย โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจำกผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหำร ตำมข้อ 7 ของระเบียบฯ ว่ำด้วย กองทุนสวัสดิกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ดังรำยนำมต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์
ฟุ้งขจร
รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี
กวินเสกสรรค์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
อำจำรย์ทวีศักดิ์
จงประดับเกียรติ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
นำงสำววรรณดี
อัศวศิลปกุล
นำงบุญเพ็ญ
หงส์ทอง

อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
ประธำนสภำคณำจำรย์ฯ
ผู้แทนคณบดี
ผู้แทนผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน
ผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้
ผู้แทนพนักงำนรำชกำร
ผู้แทนลูกจ้ำง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำรกองคลัง

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

และมอบหมำย กองบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนอธิกำรบดี ดำเนินกำรเลือกกรรมกำร ในข้อ 6) ผู้แทน
พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ ข้อ 7) ผู้แทนพนักงำนรำชกำร และข้อ 8) ผู้แทนลูกจ้ำง ต่อไป
4.10 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานจัดทาต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิตและแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เนื่องด้วย พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หมวดที่ 4 บัญญัติให้มีกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐตำมมำตรำ
21 ของพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว กำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดทำบัญชีต้นทุนในงำนบริกำรสำธำรณะแต่ละประเภทขึ้น
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด และคำนวณรำยจ่ำยต่อหน่วยของงำนสำธำรณะที่รับผิดชอบ
รำยงำนต่ อส ำนั กงบประมำณกรมบั ญชี กลำง และส ำนั กงำนคณะกรรมกำรพั ฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
และเพื่อจัดทำแผนกำรเพิ่มประสิทธิภำพของงำนบริกำรสำธำรณะ กำรลดค่ำใช้จ่ำย และปรับปรุงกิจกรรมที่สำมำรถ
เพิ่มประสิทธิภำพได้อย่ำงแท้จริง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสำมำรถดำเนินกำรได้ ตำม
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ กรมบัญชีกลำงก ำหนด และก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดแก่ มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลั ย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงได้จัดทำ (ร่ำง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำนจัดทำต้นทุนต่อหน่ วย
ผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำนจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและ
แผนเพิ่มประสิทธิภำพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
๔.11 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1009/ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เปิดเผยข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยรัฐบำลมี นโยบำยขับ เคลื่อ นภำรกิ จ ป้องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จ ริต ของประเทศ
จึงกำหนดยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเป็น
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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“มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนจะต้องดำเนินกำร โดยสำนักงำน ป.ป.ช.
เป็นผู้ดำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ งใส ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ทั้ งนี้ให้
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเป็นหน่วยงำนร่วมรับผิดชอบกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐระดับ
อุดมศึกษำเพื่อให้กำรเตรียมพร้อมในกำรรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
มหำวิทยำลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเปิดเผยข้อมูลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำยละเอียดตำมเอกสำรดัง แนบ) จึง นำเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำ
ที่ ป ระชุม ได้ร่วมกันอภิปรำยและให้ข้อเสนแนะ สรุป ได้ว่ำ คำสั่ง ดัง กล่ำวมี กำรก ำหนดให้
คณะกรรมกำรทุกตัวชี้วัด ต้องมีกำรนำข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน ผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ
เผยแพร่ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย โดยมอบหมำยให้สำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ
ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ทำหน้ำที่ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะ
และกำหนดให้มีกำรนำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะ
ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรมหำวิทยำลัยหรือคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อเป็นกำรกำกับ
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.12 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ตำมที่ ม หำวิ ท ยำลัย รำชภั ฏ บ้ำ นสมเด็ จ เจ้ำ พระยำ ได้ จั ด ท ำค ำสั่ ง มหำวิ ท ยำลัย รำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 1009/ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเปิดเผยข้อมูลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้ น เพื่ อ ให้
กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงได้ดำเนินกำรจัดทำกรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยที่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ/ประเภทของข้อมูล
ที่หน่วยงำนต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณะ และวิธีกำร ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ข้อมูล จึงนำเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำ
ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรำยและให้ข้อเสนแนะ สรุปได้ว่ำ กรอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย มีรำยละเอียด วิธีกำร ขั้นตอนกำรดำเนินงำนครอบคลุมทุกประเด็น
ควรนำไปเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงำนได้รับทรำบและนำไปปฏิบัติ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ ให้ เ ผยแพร่ ก รอบแนวทำงกำรเผยแพร่ข้ อ มู ล ต่ อ สำธำรณะผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ของ
มหำวิทยำลัยแก่ทุกหน่วยงำนเพื่อรับทรำบและนำปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/๒๕61
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 15 มี นำคม พ.ศ.๒๕61 ณ ห้ องประชุ มพระยำโอวำทวรกิ จ (เหม ผลพั นธิ น) ชั้ น 14
อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอนำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/๒๕61 นำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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มติที่ประชุม

รับทรำบ

5.2 การได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรประกวดมำรยำทงำม
มำอย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้ส่งตัวแทนนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศจำกกำรประกวดดังกล่ำว เข้ำร่วม
กำรประกวดมำรยำทไทย ชิ ง ถ้ ว ยพระรำชทำนสมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำฯ สยำมบรมรำชกุ ม ำรี
ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติของเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์
ที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งผลกำรประกวดดังกล่ำว
นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้รับรำงวัลชนะเลิศ อันดับ 2 โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร.ณัฐภำ นำฏยนำวิน และอำจำรย์กชกร ชิตท้วม เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.3 ผลการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจาปี 2561
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินกำรจัดประกวดโครงกำรจิตอำสำพัฒนำชุมชน ประจำปี
2561 ในงำนรำชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชำกำรและวัฒนธรรมนำนำชำติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์
พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพิมำนทอง โรงแรมพนมพิมำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำได้ ส่ ง ที ม บ้ ำ นสมเด็ จ อำสำพั ฒ นำชุ ม ชน เข้ ำ ประกวดในโครงกำรดั ง กล่ ำ ว
ได้รับ ประกำศนียบัตรเกียรติคุณรำงวัล ชมเชย จำกมหำวิท ยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ จึง ขอนำผลกำรประกวด
โครงกำรจิตอำสำพัฒนำชุมชน ประจำปี 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.4 สรุปผลการประชุมชี้แจงหน่วยพัฒนาครู
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดทำสรุปผลรำยงำนกำรประชุมชี้แจงหน่วยพัฒนำครู
ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ ชั้น 3 โรงเรียนกำญจนำภิเษก
วิทยำลัย นครปฐม (พระตำหนั ก สวนกุ ห ลำบมั ธยม) อ ำเภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.5 รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาและการเรียนรู้ด้านเกษตร
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ คณะวิท ยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ อนุมั ติโ ครงกำรพัฒ นำ
ศักยภำพผู้นำและกำรเรียนรู้ด้ำนเกษตร และได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอนำรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้นำและกำรเรียนรู้ด้ำนเกษตร แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL

http://uc.bsru.ac.th/
โทร 1018

๑๔

๕.6 รายงานผลการแข่งขันทาอาหารโครงการ องุ่น อร่อยง่า ย ได้สุข ภาพ ปี 3 และโครงการ
การประกวดการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “งานเกษตรแห่งชาติ ประจาปี
2561”
สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้นักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ทำอำหำร ในโครงกำร องุ่น อร่อยง่ำย ได้สุขภำพ ปี 3 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน พ.ศ.2560 ณ มหำวิทยำลัย
รำชภั ฏบ้ ำนสมเด็ จเจ้ ำพระยำ และโครงกำรกำรประกวดกำรประกอบอำหำร จำกผลิ ตภั ณฑ์ มหำวิ ทยำลั ย
เกษตรศำสตร์ “งำนเกษตรแห่งชำติ ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ.2561 ณ สถำบันค้นคว้ำ
และพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.7 รายงานผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
นำงสำวเบญญำภำ เอี่ ย มสอำด นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 4/3 ของโรงเรี ย นสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรแข่งขันกีฬำแบดมินตันระดับประเทศและ
ระดับนำนำชำติ โดยได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันแบดมินตันในรำยกำรต่ำงๆ พร้อมได้รับรำงวัลหลำกหลำยประเภท
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.8 รายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 รอบมหกรรม
ส ำนั ก กิ จ กำรนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำ ได้ จั ด ส่ ง นั ก กี ฬ ำ เข้ ำ ร่ ว มกำรแข่ ง ขั น กี ฬ ำมหำวิ ท ยำลั ย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “รำชมงคลธัญบุรีเกมส์” รอบมหกรรม ระหว่ำงวันที่ 20 – 31 มกรำคม พ.ศ.
2561 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี โดยได้รับเหรียญรำงวัลจำกกำรแข่งขัน
กีฬำในครั้งนี้ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.9 แจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษา
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้แจ้งควำมประสงค์เพื่อขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษำ
กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ และสำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะได้แจ้งผลกลับมำว่ำ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำได้ขึ้น
ทะเบียนให้ม หำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นที่ ป รึก ษำ เรียนร้อยแล้ว โดยมี ผ ลตั้ง แต่วันที่
7 มีนำคม พ.ศ.2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.10 แจ้งข้อมูลการจัดสรรอัตรา (เพิ่มเติม)
มหำวิ ท ยำลั ย ได้ พิ จ ำรณำจั ด สรรอั ต รำพนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย งบประมำณแผ่ น ดิ น
จำนวน 2 อัตรำ ให้แก่กองนโยบำยและแผน ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองบริหำรงำนบุคคล
จึงได้จัดทำแผนสรรหำและกำรบริหำรอัตรำกำลังของพนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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ครั้งที่ 2/2561 และแผนกำรสรรหำและกำรบริหำรอัตรำกำลังของพนักงำนมหำวิทยำลัย (สอบโอนย้ำยบุ คคล
ภำยใน มบส.) ครั้งที่ 2/2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.11 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติฯ
ส ำนั ก ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละสำรสนเทศได้ จั ด ท ำสรุป รำยละเอี ย ดค่ ำ ใช่ จ่ ำ ยงบประมำณ
ในโครงกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ “150 ปี มหำบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จรำชกำรแผ่นดิน ”
และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจำปี 2561
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.12 สรุปรายงานการประชุม การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่ ว ยตรวจสอบภำยในได้ จั ด ท ำสรุป รำยงำนกำรประชุ ม กำรตรวจติ ด ตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณในส่วนของงบลงทุนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เสร็จเป็นที่เรีย บร้อยแล้ว รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.13 รายงานผลการดาเนินงานโครงการและการศึก ษาดูงานของคณาจารย์ แ ละบุ คลากร
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
ส ำนั ก วิ เ ทศสัม พั น ธ์ และเครือ ข่ำ ยอำเซียนได้ จัด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิน งำนโครงกำร
ค่ำยเยำวชนอำเซียนผสำนควำมร่วมมือด้ำนภำษำจีนและวัฒนธรรมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ครั้งที่ 4
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ระหว่ำงวันที่ 22 กุ ม ภำพันธ์ – 4 มี นำคม พ.ศ.2561 เพื่อให้บริกำร
วิชำกำรด้ำนภำษำศิลปวัฒนธรรมอำเซียน แก่สังคมและชุมชน
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.14 สรุปรายงานการประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานดุษฎีนิพนธ์
บัณฑิตวิทยำลัยได้จัดทำสรุป รำยงำนกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษำระดับปริญญำเอก ทุกหลักสูตร เพื่อใช้ประกอบกำรบริหำรจัดกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

5.15 รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ได้จัดทำรำยงำน
กำรประชุมสัมมนำ เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถนะและประสิทธิภำพของวิชำชีพอำจำรย์ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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๕.16 สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาครู
คณะครุศำสตร์ ได้สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในระยะเดือนธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๐ – กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.17 รายงานผลการดาเนินงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองบริหารงาน
บุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กองบริห ำรงำนบุคคล ส ำนัก งำนอธิก ำรบดี ได้ส รุป ผลกำรดำเนินโครงกำร ศึก ษำดูงำน
เพื่อพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรกองบริหำรงำนบุค คล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒
มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหำวิ ท ยำลัย รำชภั ฏ กำญจนบุรี และศู น ย์ เ รีย นรู้อิ นทรี ย์ วิ ถี ไ ทย บ้ ำ นรัก ษ์ดิน
จังหวัดกำญจนบุรี รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

5.18 สื่อมวลชนนาบทสัมภาษณ์ไปเผยแพร่
ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์สิง ห์ สิ ง ห์ ข จร อำจำรย์ ป ระจ ำสำขำวิ ช ำกำรประชำสัม พันธ์และ
กำรสื่อสำรองค์ก ำร คณะวิท ยำกำรจัดกำร ได้ให้สัม ภำษณ์สื่อมวลชนในประเด็นกระบวนกำรท ำโพลล์
ได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้ำ วันที่ 30 มกรำคม พ.ศ.2561 (ตำมเอกสำรแนบ)
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.19 รายงานผลการจัดโครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ สรุปผลกำรจัดโครงกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน
๗ โครงกำร/กิจกรรม จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.20 รายงานผลการจัดโครงการวั ฒนธรรมสั ญ จร “ทอดน่อง....ล่องเรื อ เพื่อความเข้ า ใจ
กรุงธนบุรี” ครั้งที่ ๓๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สรุปผลกำรจัดโครงกำรวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง....ล่องเรือ
เพื่อควำมเข้ำใจกรุง ธนบุรี ” ครั้ง ที่ ๓๒ เมื่ อวันที่ ๓ มี นำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ เส้นทำงคลองบำงกอกใหญ่
คลองบำงกอกน้อย และคลองบำงขุนศรี จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.)
ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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๕.21 รายงานผลการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางาน เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและ
ศิลปะการพูดในที่ประชุม” รุ่นที่ ๘๐
นำงสำวจิรฐำทิพย์ วัฒนพำนิช เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป คณะครุศำสตร์ รำยงำนผลกำร
เข้ำร่วมกำรอบรมเพื่ อพั ฒนำศักยภำพในกำรทำงำน เรื่อง “กำรพัฒนำบุคลิกภำพและศิลปะกำรพูดในที่
ประชุม” รุ่นที่ ๘๐ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.22 รายงานผลการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เรื่อง THE EXCLUSIVE WORKSHOP STUDIO
LIGHTING
นำงสำวจริ ย ำ วิ ชั ย ดิ ษ ฐ อำจำรย์ ป ระจ ำสำขำวิ ช ำเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สำรกำรศึ ก ษำ
คณะครุศำสตร์ เดินทำงเข้ำร่วมกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพเรื่อง THE EXCLUSIVE WORKSHOP STUDIO
LIGHTING เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ – ๒๑ กุ ม ภำพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ PHOTOBYNAKARINTR STUDIO จั ง หวั ด
กรุงเทพมหำนคร
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.23 รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมชี้แจง “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกาลังคนที่มี
สมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย”
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ วิไลลัก ษณ์ ผู้ช่วยอธิก ำรบดี เข้ำร่วมกำรประชุม ชี้แจง
“โครงกำรสร้ำงบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ ภำคกำรผลิตตำมนโยบำยกำรปฏิรูป
อุดมศึกษำไทย”เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์หม่อมหลวงปิ่น มำลำกุล
ชั้น ๓ อำคำรรัชมังคลำภิเษก ๑ กระทรวงศึกษำธิกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.24 สรุปดาเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมองแบบกัลยาณมิตรสู่ชั้นเรียน
ครั้งที่ ๓ “Design Thinking : การคิดเชิงออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชั้นเรียน”
สำขำวิ ช ำกำรประถมศึ ก ษำ คณะครุ ศ ำสตร์ ได้ ส รุ ป ผลกำรด ำเนิ น โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำสมองแบบกัลยำณมิตรสู่ชั้นเรียน ครั้งที่ ๓ “Design Thinking : กำรคิดเชิงออกแบบ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมสู่ชั้นเรียน” เมื่อวันที่ ๒๐ มกรำคม และวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อำคำร ๓๐
ชั้น ๕ ห้องประชุมสนธิสัญญำเบำว์ริง คณะครุศำสตร์ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.25 รายงานผลการดาเนินการโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
คณะครุศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำเพื่อเตรียม
ควำมพร้ อ มสู่ ค รู เ พื่ อ พั ฒ นำท้ อ งถิ่ น เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ – ๑๔ และวั น ที่ ๒๒ – ๒๓ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมอำคำร ๑ ชั้น ๔ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.26 รายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงกำร
บริ ก ำรวิ ช ำกำร กำรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเพื่ อสนั บ สนุ น กำรเรี ย นกำรสอนส ำหรั บ ผู้เ รีย นและบุ คลำกร
ในสถำบันกำรศึกษำให้หน่วยงำนภำยนอกและชุมชน โดยกิจกรรมได้ดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์วิทยำศำสตร์
และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จึงขอส่งสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน โครงกำร
บริกำรวิชำกำร จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงกำร
มติที่ประชุม

รับทรำบ

5.27 รายงานผลการเข้าอบรม “โครงการอมรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการ
ปฏิบัติราชการที่ดี”
งำนนิติกำร สังกัดกองบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส่งบุคลำกรจำนวน 2 คน
เข้ำร่วมกำรอบรม “โครงกำรอบรมหลัก กฎหมำยปกครองและคดีป กครองเพื่อกำรปฏิบัติร ำชกำรที่ ดี ”
หลัก สูตร 1 : กำรใช้ดุลพิ นิจและวิธีปฏิบัติรำชกำรของฝ่ำยปกครอง เมื่ อวันที่ 15 – 16 มี นำคม 2561
ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น กรุงเทพมหำนคร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

5.28 นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้คัดเลือกนักศึกษำเพื่อเข้ำร่วม
แข่งขันในโครงกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1) นำงสำวณั ฐพร ค ำบุ บ ผำ นั ก ศึ ก ษำชั้ นปีที่ 2 สำขำวิ ช ำภำษำไทย ได้ รั บ รำงวัล ที่ 3
ระดับอุดมศึกษำ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมควำมสำมำรถทำงภำษำและวัฒนธรรมไทย อภิปรำยสำธิต
และประกวดอ่ำนทำนองเสนำะ “เสนำะกรรประชันวรรณวัจน์ รำชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 29”
2) นำยณั ฐ พล วงษำรั ฐ นั ก ศึ ก ษำชั้ น ปี ที่ 3 สำขำวิ ช ำภำษำไทย ได้ รั บ รำงวั ล ชมเชย
ระดับอุดมศึกษำ ในโครงกำรเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช (กำรประกวด
ขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์)
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.29 แจ้งผลการพิจารณาพร้อมเชิญเข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561
คณะกรรมกำรรำงวัลไทย ได้ร่วมกั นพิจำรณำบุคคลที่ ประสบผลสำเร็จในกำรบริหำรงำน
สำมำรถนำพำองค์ก รขับ เคลื่อ นและประสบผลส ำเร็จได้อย่ำงเป็นที่ป ระจักษ์ สร้ำงผลประโยชน์สูงสุดได้
ตำมนโยบำย พร้อ มทั้ ง มี ก ำรตอบแทนคุณแผ่นดินในรูป แบบต่ ำงๆ โดยในปีนี้คณะกรรมกำรรำงวั ล ไทย
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณรำงวัล “นักบริหำรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักรำช 2561
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มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.30 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการ “งานปีใหม่สานักงานอธิการบดี พ.ศ.2561”
กองนโยบำยและแผน ส ำนัก งำนอธิก ำรบดีได้จั ดท ำสรุป ผลควำมพึ ง พอใจต่อ โครงกำร
“งำนปีใหม่สำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ.2561” รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.31 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการพัฒนาผู้บริหาร เรื่อง “นวัตกรรมการบริหาร
จัดการหน่วยงานสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”
กองบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนอธิกำรบดี ได้ สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจของโครงกำร
พัฒนำผู้บริหำร เรื่อง “นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรหน่ วยงำนสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ยุคไทยแลนด์
๔.๐” เมื่อวันที่ ๒๔ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรำชำวดี ชั้น ๖ อำคำร ๘ สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

5.32 ตารางสรุปการนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ
ส ำนัก ประชำสัม พั นธ์และสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรส่ง ข่ำวประชำสัม พั นธ์กิ จ กรรมของ
มหำวิ ท ยำลั ย ฯ ให้ แ ก่ สื่ อ มวลชนแขนงต่ ำ งๆ และได้ จั ด ท ำตำรำงสรุป กำรน ำเสนอข่ ำ วประชำสัม พันธ์
แก่สื่อมวลชน ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

5.33 สื่อมวลชนนาผลการสารวจไปเผยแพร่
ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จ โพลล์ ได้ดำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็ น
จำนวน 3 เรื่อง คือ ผลสำรวจควำมคิดเห็นกำรมี เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงำน ผลสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
วันวำเลนไทน์ และผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรซื้อสินค้ำผ่ำนระบบออนไลน์ และสื่อมวลชนได้นำ
ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นดังกล่ำวลงเผยแพร่ในสื่อสิงพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่ำงๆ
1) สถำนีโทรทัศน์ Thai PBS http://news.thaipbs.or.th วันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
2) สถำนีโทรทัศน์ Truevision http://www.truevision.com วันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
3) หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ http://www.naew.com วันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
4) หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ http://siamrath.co.th วันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
5) เว็บไซต์ The Standdard http://thestanddard.com วันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
6) หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
7) สำนักข่ำวไทย http://www.tnamcot.com วันที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
8) หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ http://www.naewna.com วันที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
9) เว็บไซต์ประชำไท http://prachatai.com วันที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
10) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 มีนำคม พ.ศ.2561
11) สถำนีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 วันที่ 9 มีนำคม พ.ศ.2561
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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12) สถำนีโทรทัศน์ ThaiPBS วันที่ 9 มีนำคม พ.ศ.2561
13) สถำนีโทรทัศน์ VOICEETV วันที่ 9 มีนำคม พ.ศ.2561
14) สถำนีโทรทัศน์ NEWTV วันที่ 9 มีนำคม พ.ศ.2561
15) สถำนีโทรทัศน์ PPTV วันที่ 9 มีนำคม พ.ศ.2561
16) เว็บไซต์ LINETODAY http://today.line.me วันที่ 9 มีนำคม พ.ศ.2561
17) เว็บไซต์ประชำไท http://prachatai.com วันที่ 9 มีนำคม พ.ศ.2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2561 ในวันพฤหัสบดีที่
26 เมษำยน พ.ศ.๒๕61 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ชั้น 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.2 หนังสือแนะนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุ ษ ยศำสตร์ แ ละสั ง คมศำสตร์ ได้ จั ด ท ำหนั ง สื อ แนะน ำคณะเพื่ อ เผยแพร่ แ ละ
ประชำสัม พันธ์คณะมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ไปยัง หน่วยงำนต่ำงๆ และบุคคลที่ ส นใจเข้ำศึก ษำต่อ
เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในกำรเข้ำศึกษำต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.3 รายงานความคืบหน้าการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ
ส ำนั ก วิ ช ำกำรและงำนทะเบีย น ด ำเนิ น กำรเปิด รับ สมั ค รบุค คลเข้ ำศึ ก ษำต่อ รอบที่ 1
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สนใจเข้ำศึกษำต่อและรำยงำนตัวทั้งสิ้น 384 คน และขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรเปิดรับสมัคร รอบที่ 2 มีผู้สนใจสมัครทั้งสิ้น 508 คน และจะสอบคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อระดั บ
ปริญญำตรี ภำคปกติ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ในวันเสำร์ที่ 21 เมษำยน พ.ศ.2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.4 กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส ำนัก วิท ยบริก ำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร่วมกั บ คณะวิท ยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
คณะครุศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชน ณ ชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุทธำรำม ตำบลบำงหญ้ำแพรก เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนำคม 2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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6.5 การแข่งขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 2017”
ส ำนัก กิ จกำรนิสิตนัก ศึก ษำ ขอเชิญ ร่วมชมและเชียร์กำรแข่ง ขันกี ฬำภำยใน “ชงโคเกมส์
2017” ในวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ.2561 ณ สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.6 การเลือกตั้งตัวแทนนักศึกษา
ส ำนัก กิ จ กำรนิสิตนัก ศึก ษำ ก ำหนดวันเลือกตั้ง ตัวแทนนัก ศึก ษำ ปฏิบัติห น้ำที่ ป ระธำน
สภำนั ก ศึ ก ษำ นำยกองค์ ก ำรนั ก ศึ ก ษำ และนำยกสโมสรนั ก ศึ ก ษำ ในวั น ที่ 4 เมษำยน พ.ศ.2561
เวลำ 09.00 – 15.00 น.
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.7 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ประจาปี ๒๕๖๑
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมโครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ บ้ำนสมเด็จฯ
ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคำรที่ 10 เมษำยน พ.ศ.2561 เวลำ 07. 00 – 18.30น. ณ ลำนกิจกรรม ชั้น 1
อำคำร 1 และลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.8 การประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำขำวิชำนำฏยศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จัดส่งนักศึกษำที่ได้ผ่ำนกำรอบรมมำรยำทงำมตำมแบบวัฒนธรรมไทยของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ำร่วม
กำรประกวดมำรยำทไทย ชิงถ้วยประทำน พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ
ระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหำวิทยำลัย
ศรีปทุม ได้รับรำงวัลชนะเลิศ และรำงวัลชมเชย โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ นำฏยนำวิน และอำจำรย์
กชกร ชิตท้วม เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.9 การประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer-Assessment)
มหำวิ ท ยำลั ย ขอเชิ ญ ชวนคณำจำรย์ แ ละบุค ลำกรเข้ ำ ร่ ว มระบบกำรประเมิ น บุ คลำกร
โดยผู้ร่วมงำน ตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษำยน พ.ศ.2561 เวลำ 23.59 ผ่ำนเว็บไซต์ http://pa.bsru.ac.th/
มติที่ประชุม

รับทรำบ

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL

http://uc.bsru.ac.th/
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๒๒

6.10 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)
มหำวิท ยำลัยก ำหนดจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรส่ง เสริม กิจ กำรมหำวิท ยำลัย ครั้ง ที่ 1
ในวั น ที่ 23 มี น ำคม พ.ศ.2561 เวลำ 09.00 – 11.00 น. ณ อำคำร 11 ชั้ น 9 จึ ง ขอเรี ย นเชิญ
คณะกรรมกำรอำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) เข้ำร่วมประชุมในวันและเวลำดังกล่ำว
มติที่ประชุม

รับทรำบ

เลิกประชุม เวลา ๑2.4๐ น.
นำงสำววรรณฤดี แสงมำศ
นำงสำวภรทิพย์ พลอำชีพ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

http://uc.bsru.ac.th/
โทร 1018

