๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/๒๕61
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 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. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ
๑๑. อำจำรย์มรกต
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ
๑๔. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ
1๖. นำงสำวอรุณี
1๗. อำจำรย์ ดร.ปวิช
1๘. อำจำรย์ ดร.สุทพิ ย์พร
๑๙. อำจำรย์ทวีศักดิ์
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ
2๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง
2๒. อำจำรย์ธีรถวัลย์
2๓. อำจำรย์พรรณำ
2๔. นำงสำววรรณดี
2๕. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน
2๖. อำจำรย์วรัญญำ
2๗. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ
2๘. อำจำรย์อภิญญำ
๒๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำวรรนธ์
3๐. อำจำรย์วนิดำ
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เกณฑ์มำ
วัฒนำนิมิตกูล
มหำบรรพต
บำงเขียว
กิจรุง่ โรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยำนันต์
มีแก้วกุญชร
ทองคำสุก
พุทธลำ
ภู่ทอง
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
มำกสุข
เอี่ยมสะอำด
คู่วิมล
ผลงำม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋ำคำ
สุทัศน์ ณ อยุธยำ
ปำนกลำง
พูนพิน
อัศวศิลปกุล
พันธุ์ชำตรี
กิติวงศ์วัฒนชัย
วนนะบวรเดชน์
หนูมี
กำเนิดสินธุ์
ชื่นชัน

อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
คณบดีคณะครุศำสตร์
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
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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.

อำจำรย์ ดร.อรพิมพ์
อำจำรย์สุเมธ
อำจำรย์วรศิริ
อำจำรย์ณัฐพนธ์
อำจำรย์ ดร.คณกร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร
อำจำรย์จีระพันธ์
อำจำรย์สมภำศ
อำจำรย์สุรินทร์
อำจำรย์จันทรัศมิ์
อำจำรย์สมศักดิ์
อำจำรย์นิศำกร
อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ
อำจำรย์วิชุณี
อำจำรย์ขวัญนภำ
อำจำรย์ธีรำพร
อำจำรย์เพียรพิลำส
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์
อำจำรย์อมั พร
อำจำรย์สิริชัย
อำจำรย์วรรณรุจ
อำจำรย์จักฤษณ์
อำจำรย์สรสินธุ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นนท์ณธี
อำจำรย์อำรียำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ
อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์
อำจำรย์ธนกร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ
อำจำรย์ขวัญชัย
นำงบุษบงค์
นำยพิสิฐ
นำงบุญเพ็ญ
นำยสุวิทย์
นำยอภิชำติ
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มงคลเคหำ
ใจเย็น
ผลเจริญ
เกษสำคร
สว่ำงเจริญ
ศรีหำมี
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ผลงำม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
เถำสมบัติ
อินจวงจิรกิตต์
สำรสุวรรณ
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
พิริยำโภคำนนท์
จงใจรักษ์
เลิศณรงค์
เอี่ยมสอำด
มณีอินทร์
พนำลี
ฉำยสินสอน
โสภณำภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
จุ้ยจำลอง
นำฏยนำวิน
แก้ววิเชียร
สรรย์วรำภิภู
นิลผำย
ช้ำงเกิด
วงษ์พันทำ
วงศ์วัฒนำกูล
หงษ์ทอง
มุดทะเล
สิงห์ชัย

รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
ผู้อำนวยกำรกองกลำง
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและแผน
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ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ
๒. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต
4. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงั สรรค์
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย
8. อำจำรย์ ดร.ศศิกญ
ั ชณำ
9. อำจำรย์วิเชียร
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศศิธร
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำ
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะรัตน์
14. อำจำรย์ภัทริ ำ
15. อำจำรย์อดิเรก
16. อำจำรย์ชัชศรัณย์
17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี
18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร์
19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร
20. อำจำรย์หทัยรัก
21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ
22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย
23. อำจำรย์มนัสวี
24. อำจำรย์ปณิตำ
25. ดร.จำนงค์

วิไลลักษณ์
ทองสิน
โกวิทวที
บุญแจะ
บัวทอง
ผ่องพิทยำ
กีรติรัตนะ
เย็นเอง
ทุวิลำ
อภิรัตน์วรเดช
สกุลกิม
อมร
จิตรภิรมย์
มำศมำลัย
วัชรพัฒนกุล
จิตคงคำ
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
ทวีถำวรสวัสดิ์
ตุงคะเสน
ยืนยงชัยวัฒน์
สิงห์คลีวรรณ
พัวตระกูล
แจ้ดนำลำว
ตรีนุมิตร

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำยกิตติพงษ์
2. นำงสำวกฤตยำ

พื้นพรม
สุวรรณไตรย์

(แทน) หัวหน้ำพัสดุ
ปฏิบัติหน้ำทีห่ ัวหน้ำสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

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

ธีรกำรุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
แสงมำศ
พลอำชีพ
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เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและดำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 แนะนาทูตกิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2560
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดกิจกรรมกำรประกวดฑูตกิจกรรม ประจำปี
กำรศึ ก ษำ 2560 และกิ จ กรรม Sport Freshy Boy and Girl 2017 ในวั น ที่ 1 เมษำยน พ.ศ.2561
มีนักศึกษำได้รับตำแหน่งทูตกิจกรรม จำนวน 11 คน จึงขอแนะนำทูตกิจกรรม ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

1.2 ผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอขอบคุ ณ และชื่ น ชมทุ ก หน่ ว ยงำนของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ ไ ด้ มี ก ำรด ำเนิ น กิ จ กรรมตำม
แผนปฏิบัติงำน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในช่วงที่ผ่ำนมำ และมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรมให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ อย่ำงต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทรำบ

1.3 การประกวดแข่งขันทางวิชาการต่างๆ
ขอชื่นชมทุกสำขำวิชำ ที่ได้ส่งนักศึกษำเข้ำร่วมประกวดแข่งขันทำงวิชำกำร และได้รับรำงวัล
ต่ำงๆ ขอให้หน่วยงำนต้นสังกัด แจ้งผลกำรดำเนินกิจกรรมเหล่ำนั้น เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำร
มหำวิทยำลัย (กอม.) ทรำบ ทุกครั้ง และอธิกำรบดีจะเกษียนไปยัง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร
เพื่ อ ด ำเนิ นกำรขอข้ อ มู ล ผู้ที่ ไ ด้ รับ รำงวั ล และเขี ย นรำยงำนสรุ ป ในเชิ ง วิ ช ำกำรอย่ำ งน้ อย 2 – 3 แผ่ น
โดยมีใจควำมว่ำ “ทำอย่ำงไรนักศึกษำของท่ำนถึงได้รับรำงวัล ” เพื่อนำเสนอข้อมูลเหล่ำนั้นขึ้นเว็บไซต์เป็น
ผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนควำมเป็นเลิศ และแจ้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว นำเสนอสภำมหำวิทยำลัย
ทรำบ และมอบประกำศนียบัตรต่อไป
มติที่ประชุม

รับทรำบ

1.4 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงควำมยิ นดี กั บผู้ที่ ได้รับตำแหน่ งทำงวิ ชำกำร ได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุติ มำ
รัตนพลแสนย์ อำจำรย์ ป ระจ ำคณะครุศำสตร์ ได้ รั บ กำรแต่ งตั้ งเป็น รองศำสตรำจำรย์ สำขำวิ ชำจิตวิทยำ
อำจำรย์ ดร.สุภำพร ศรีหำมี อำจำรย์ประจำคณะครุศำสตร์ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ
กำรประเมินผลและวิจัยทำงกำรศึกษำ อำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ์ อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำภูมิ ศำสตร์ อำจำรย์ส หภัส อินทรีย์
อำจำรย์ป ระจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสั งคมศำสตร์ ได้รับกำรแต่ง ตั้งเป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ
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ประวัติศำสตร์ และอำจำรย์กัญยำวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ อำจำรย์ประจำคณะมนุษยศำสตร์และสั ง คมศำสตร์
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำย กองบริหำรงำนบุคคล ตรวจทำนและจัดทำข้อมูลต่ำงๆ ของบุคคล
ที่ได้รับแต่งตั้งปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูลกำรได้รับรำงวัลต่ำงๆ
1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลความถูกต้องเรีย บร้ อย/
การอ่านจังหวะสม่าเสมอ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับรำงวัลที่ 1 รำงวัลควำมถูกต้องเรียบร้อย/
กำรอ่ำนจังหวะสม่ำเสมอของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคกลำง ในกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
จำกมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ทั่ ว ประเทศชิ ง ถ้ ว ยพระรำชทำนสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ
2558 - 2559 ระหว่ำงวันที่ 4 - 11 มีนำคม พ.ศ.2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่
3/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนำคม พ.ศ.๒๕61 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้
หน้ำ 9 วำระที่ 4.1 แก้ไข “สำนักงำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” เป็น “สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ”
มติที่ประชุม
แก้ไข

รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2561 โดยมีกำร

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
คณะกรรมกำรบริห ำรมหำวิท ยำลัย ในกำรประชุม ครั้ง ที่ 3/2561 วันพฤหัส บดีที่ 22
มีนำคม พ.ศ.2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนสวัสดิกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัย โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจำกผู้ที่ดำรงตำแหน่ง บริหำร ตำมข้อ 7 ของระเบียบฯ ว่ำด้วย กองทุ นสวัส ดิก ำรบุคลำกร
มหำวิทยำลัย และมอบหมำยกองบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนอธิกำรบดี ดำเนินกำรเลือกกรรมกำรผู้ แทน
พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ ผู้แทนพนักงำนรำชกำร และผู้แทนลูกจ้ำง ในวัน ที่ 9 เมษำยน พ.ศ.2561
ณ อำคำร 6 ชั้น 1
มหำวิทยำลัยได้ดำเนินกำรดังนี้
1. จั ด ท ำประกำศมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ เรื่ อ ง ผลกำรเลื อ ก
กรรมกำรบริหำรกองทุนสวัสดิกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัยประเภทผูแ้ ทนคณบดี ผู้แทนผู้อำนวยกำรสำนัก ผู้แทน
พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ ผู้แทนพนักงำนรำชกำร และผู้แทนลูกจ้ำง
2. จัดทำคำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนสวัสดิกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัย
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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มติที่ประชุม

รับทรำบ

3.2 คาสั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการการด าเนิ นงานจั ดท าต้ นทุ นต่ อ หน่ ว ยผลผลิตและแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนำคม 2561
ได้มีมติเห็นชอบ (ร่ำง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำนจัดทำต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่ม
ประสิท ธิภำพ ประจ ำปีง บประมำณ พ.ศ.2561 และมหำวิท ยำลัยได้จัดท ำคำสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมกำร
กำรดำเนินงำนจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิท ธิภำพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
สั่ง ณ วันที่ 23 มีนำคม พ.ศ.2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

3.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง สืบสานภาษาถิ่น
150 ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรเทศน์
มหำชำติทรงเครื่อง สืบสำนภำษำถิ่น 150 ปี สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ผู้สำเร็จ
รำชกำรแผ่นดิน พร้อมแนบโครงกำรเทศน์มหำชำติทรงเครื่อง 150 ปี สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนำค) ผู้สำเร็จรำชกำรแผนดิน (ร่ำง) กำหนดกำรกำรเทศน์มหำชำติทรงเครื่อง สืบสำนภำษำถิ่น 150 ปี
สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ผู้สำเร็จรำชกำรแผ่นดิน และรำยชื่อเจ้ำภำพกัณฑ์เทศน์
มหำชำติ
มติที่ประชุม

รับทรำบ และปรับเปลี่ยนเจ้ำภำพกัณฑ์ละ ไม่น้อยกว่ำ 30,000 บำท

3.4 โครงการคูปองพัฒนาครูของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อารี ว รรณ เอี่ ย มสะอาด แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทรำบ สื บ เนื่อง
ครำวประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2561 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ มีหลักสูตรที่ผำ่ น
กำรพิจำรณำจำนวน 13 หลักสูตร แต่ทำงสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ได้ประกำศ
เพียง 11 หลักสูตร จะต้องดำเนินกำรสอบถำมไปยัง สพฐ. ในโอกำสต่อไป และในวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ.
2561 ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรกลำง และผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละคณะ โดยแจ้งให้ทุกหลักสูตรส่ง
เล่ ม หลัก สูต รฉบับ สมบูร ณ์ พร้อ มแผ่น CD ให้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลัย เพื่ อ รวบรวมส่ง ให้ส ำนัก ประชำสัม พันธ์
ดำเนินกำรออกแบบปกหลักสูตรต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่ำ กำรพัฒนำหลักสูตร
อบรมระยะสั้นจะเกิดขึ้นในหลำยกลุม่ ไม่ใช่เพียงกลุ่มครูเท่ำนั้น เช่น หลักสูตรอบรมครู สพฐ. ต้องทำให้มำกขึน้
หลักสูตรอบรมครู กทม. ควรมีเตรียมไว้ หลักสูตรมหำวิทยำลัยคนจน และหลักสูตรอบรมผูส้ งู วัย ขอมอบหมำย
รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล จัด ทำโครงกำร “โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำหลักสูตร
ระยะสั้น”
มติที่ประชุม รับ ทรำบ และมอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโ ฬฏฐ์ วัฒ นำนิมิ ตกู ล จัดท ำโครงกำร
“โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำหลักสูตรระยะสั้น”
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
1) ตำมคำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ 19/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ.2557 นั้น คณบดีบัณฑิตวิทยำลัยจะหมดวำระลง
ในวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ.2561
2) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคุณสมบัติ และวิธีกำรสรรหำ
คณบดี พ.ศ.2547 ข้อ 5 ระบุว่ำ “ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ประกอบด้วย
(1) อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน
(2) ผู้แทนจำกสภำวิชำกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยคัดเลือก จำนวนสำมคน
(3) ผู้แทนจำกสภำคณำจำรย์ประจำและข้ำรำชกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
คัดเลือก จำนวนสำมคน
ให้คณะกรรมกำรสรรหำแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำร”
อำศัยอำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้ว ยคุณสมบัติ และ
วิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. 2547 คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยจึงคัดเลือกคณะกรรมกำรสรรหำคณบดี
บัณฑิตวิทยำลัย ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ที่ 27 เมษำยน
พ.ศ.2561
มติที่ประชุม เห็นชอบ และแต่ง ตั้ง บุคคลดัง รำยนำมต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีบัณฑิต
วิทยำลัย
1) รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ประธำนกรรมกำร
2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ
ทีฆทรัพย์
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก
3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เรณุมำศ
มำอุ่น
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณภร
ศิริพละ
กรรมกำร
5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สหภัส
อินทรีย์
กรรมกำร
6) นำงวลินเนศวร์
ธีรกำรุณวงศ์
กรรมกำร
7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์
เศรษฐบุตร
กรรมกำร
8) นำงสำวสำครรัตน์
เถำะรอด
เจ้ำหน้ำที่
9) นำยจักรชัย
ตระกูลโอสถ
เจ้ำหน้ำที่
4.2 แนวทางการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปประเด็นปัญหำในกำรดำเนินกำรสรรหำบุคลำกร และได้หำรือ
กับผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นปัญหา
1) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกที่ได้รบั ในแต่ละครั้งไม่เท่ำกัน บำงหน่วยงำนได้รบั
ค่ำตอบแทนต่ำมำก
2) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกของแต่ละหน่วยงำนมีจำนวนมำกเกินไป
3) กรรมกำรสอบคัดเลือกที่ส่งไปจำกส่วนกลำง มีหน้ำที่ซ้ำซ้อนกับกรรมกำรของหน่วยงำน
ที่จัดสอบ
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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4) กำรตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเป็นกรรมกำรร่วม ไม่สำมำรถเชิญมำได้เนื่องจำกค่ำตอบแทน
ไม่เหมำะสม
5) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรออกข้อสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปไม่สำมำรถจ่ำยได้
ในบำงครั้งเนื่องจำกงบประมำณไม่เพียงพอ
6) กำรเปิดสอบคัดเลือกแต่ละครั้ง ไม่เป็นไปตำมแผนสรรหำฯ (ระยะเวลำในกำรรับสมัครสัน้
เกินไปทำให้ได้จำนวนผู้สมัครน้อย)
แนวทางแก้ไข
1) กำรสอบคัดเลือก ควรเป็นไปตำมแผนสรรหำฯ ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
2) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ผ่ำนมำได้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
- จ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรสอบ พ.ศ.
2549 ไม่เกิน 300 บำท/คน ในกรณีที่มีเงินค่ำสมัครฯ เพียงพอ
- จ่ำยโดยใช้เงินค่ำสมัครสอบตำมจำนวนคนสมัครของแต่ละหน่วยงำน ตำมระเบียบ
กำรจัดสรรเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย
3) หำกต้องกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมระเบียบฯ ในกรณีที่มีเงินค่ำ สมัครไม่เพียงพอ ให้แต่ละ
หน่วยงำนใช้งบประมำณนอกระบบ (สวัสดิกำรของหน่วยงำน) จ่ำยเพิ่มตำมควำมเหมำะสม
4) ควรตั้งกรรมกำรให้เหมำะสมกับจำนวนผู้สมัครสอบ
5) กรรมกำรสอบคัดเลือกที่ส่งไปจำกส่วนกลำง ให้ทำหน้ำที่เป็นกรรมกำรร่วมสอบสัมภำษณ์
โดยให้พิจำรณำตั้งจำกผู้ที่ไม่มีหน้ำที่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อควำมโปร่งใสโดยให้รับค่ำตอบแทนจำกส่วนกลำงตำม
ระเบียบฯ
6) กำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ให้ตั้งได้ไม่เกิน 1 คน โดยตั้งในภำพรวมของหน่วยงำน
ระดับคณะหรือหน่วยงำนที่เทียบเท่ำ และให้หน่วยงำนเป็นผู้จ่ำยค่ำตอบแทนตำมควำมเหมำะสม
7) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรออกข้อสอบแต่ละครั้ง ให้จ่ำยค่ำตอบแทนจำก
ส่วนกลำงเฉพำะภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป โดยจ่ำยตำมระเบียบฯ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ แนวทำงกำรสรรหำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย

4.3 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์
กรมบัญชีกลำง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำน
ให้แก่ ผู้ที่ มี อำยุครบ 60 ปีบ ริบูร ณ์ ที่ ป ฏิบัติง ำนให้แก่ ส่วนรำชกำร เพื่อให้มี ควำมชัดเจน คล่องตัว และ
ถือปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องเป็น มำตรฐำนเดียวกันทุกส่วนรำชกำร และนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
นางวรรณดี อัศวศิลปกุล กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ หลักเกณฑ์ดังกล่ำวกรมบัญชีกลำงได้กำหนดให้
นำไปใช้ กั บ งบประมำณแผ่นดินเท่ ำนั้น หำกส่วนรำชกำรจะใช้เ งินอื่นในกำรจ้ำงสำมำรถดำเนินกำรตำม
หลัก เกณฑ์และวิธีก ำรของกรมบัญชีก ลำง หรือดำเนินกำรจัดท ำระเบียบขึ้นใหม่ ก็ได้ ส ำนัก งำนอธิกำรบดี
จึงจัดทำแบบฟอร์มกำรแจ้งข้อมูลกำรจ้ำงผู้มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อจ่ำยค่ำตอบแทนขึ้น
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.4 การจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ เพื่อจ่ายค่าตอบแทน
สำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดทำแบบฟอร์มกำรแจ้งข้อมูลกำรจ้ำงผู้มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์
เพื่อจ่ำยค่ำตอบแทน เพื่อนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ
นางวรรณดี อัศวศิลปกุล กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ สำนักงำนอธิกำรบดีได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้งข้อมูล
กำรจ้ำงผู้ที่มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ เพื่อจ่ำยค่ำตอบแทนขึ้น โดยดึงหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติของกระทรวงกำรคลังมำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัย โดยระบุรำยละเอียดดังนี้
๑) ข้อมูลกำรจ้ำง
๒) เหตุผลควำมจำเป็น/แผนงำนตำมภำรกิจที่มอบหมำยให้ปฏิบัติ (โดยให้ระบุระยะเวลำ
สิ้นสุดของแผนงำนและระยะเวลำที่ถ่ำยทอดงำน และประสบกำรณ์ให้บุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติงำน
แทนต่อไปได้)
3) ตัวชี้วัดแต่ละภำรกิจ (โดยกำหนดเป้ำหมำยหรือผลสำเร็จของงำนได้ชัดเจน)
4) กรณีจ้ำงต่อรำยเดิมให้กรอกข้อมูล ข้อ 4 เพิ่มเติม
4.1) ระบุควำมสำเร็จของผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และภำรกิจหรือโครงกำรที่จะ
ดำเนินกำรต่อจะแล้วเสร็จเมื่อใด
4.2) ผลกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนในปี ง บประมำณที่ ผ่ ำ นมำ (ประเมิ น
โดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จำนวนอย่ำงน้อย 3 รำย)
เพื่อให้หน่วยงำนที่มีกำรจ้ำงบุคคลดังกล่ำวแจ้งข้อมูลมำยังกองบริหำรงำนบุคคล เพื่อรวบรวม
และแจ้งกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลังต่อไป โดยกำหนดให้หน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีกำรจ้ำงผู้มีอำยุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ส่งแบบฟอร์มภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม ของทุกปี เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
(ร่ำง) คำสั่ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลพิจำรณำในลำดับต่อไป
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ กำรจั ด ท ำแบบฟอร์ ม กำรแจ้ ง ข้ อ มู ล กำรจ้ ำ งผู้ มี อ ำยุ ค รบ 60 ปี บ ริ บู ร ณ์
เพื่อจ่ำยค่ำตอบแทน โดยกำหนดให้หน่วยงำนต่ำงๆ สำรวจกำรจ้ำงผู้มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี
บริบูรณ์ เพื่อจ่ำยค่ำตอบแทน และส่งแบบฟอร์มภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม ของทุกปี มำยังกองบริหำรงำน
บุคคล เพื่อรวบรวมและดำเนินกำรจัดทำ (ร่ำง) คำสั่งเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลพิจำรณำ
ในลำดับต่อไป
4.5 รายงานการใช้ เ งิน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2561 และ (ร่า ง) งบประมาณแผ่ น ดิ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนกำรใช้เงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และได้จัดทำ
(ร่ำง) งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีง บประมำณ พ.ศ.2562 เพื่อ นำเข้ำที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนเร่งดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน ประจำปี
พ.ศ.2561 และวำงแผนกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมอบหมำยให้
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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กองนโยบำยและแผน ดำเนินกำรติดตำม เร่งรัดและกระตุ้นกำรเบิกจ่ำยอย่ำงต่อเนื่องและดำเนินกำรให้ทัน
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
4.6 แนวทางการด าเนิ นงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของสาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สภำเทคนิคกำรแพทย์ มี ห นัง สือที่ ศธ 0564.08/1195 ลงวันที่ 29 มี นำคม 2561
เรื่อง กำรนำระบบกำรรับรองหลักสูตรและปริญญำของสภำเทคนิคกำรแพทย์เพื่อใช้ในงำนประกันคุณภำพ
ภำยใน ระดับหลักสูตร และมหำวิทยำลัยมอบให้ อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี หำแนวทำง
กำรดำเนินงำนในส่วนของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิค
กำรแพทย์ ภำควิชำเทคนิคกำรแพทย์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำน ดังนี้
1) หำรือคณะผู้บริหำรและคณำจำรย์ประจำหลักสูตร ของหลักสูตรเทคนิคกำรแพทย์ของ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับทรำบถึงแนวทำงกำรดำเนินงำน
2) เสนอคณะกรรมกำรมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัยได้พิจำรณำเห็นชอบกำรนำระบบ
กำรรับ รองหลัก สูตรและปริญ ญำของสภำเทคนิคกำรแพทย์ไปใช้ในกำรประกันคุณภำพกำรศึก ษำภำยใน
ระดับหลักสูตร
3) น ำผลกำรอนุมั ติ จ ำกสภำมหำวิ ท ยำลั ย แจ้ ง สภำเทคนิ ค กำรแพทย์ และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้รับทรำบ
4) กำกับดูแลกำรดำเนินงำนตลอดจนผลักดันให้หลักสูตรผ่ำนกำรรับรองตำมหลัก เกณฑ์
และแนวทำงกำรปฏิบัติของสภำเทคนิคกำรแพทย์ และส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึก ษำ (สกอ.)
เพื่อกำรเผยแพร่คุณภำพของหลักสูตรสู่สำธำรณชน
มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักกำรและแนวทำงกำรดำเนินงำนในส่วนของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของ
สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยและ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ในลำดับต่อไป
4.7 การยุติการดาเนินคดี รายบริษัท เซินเจิ้น อิงถัง อินเทลิเจ้นท์ คอนโทรล จากัด กับพวก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรดำเนินคดีกับบริษัท
เซินเจิ้น อิง ถัง อิ นเทลิเ จ้นท์ คอนโทรล จ ำกั ด และบริษัท เซินเจิ้น อิง ถัง ดิจิตอล แอ็พไพลแอนซ์ จ ำกั ด
กรณีผิดสัญญำไม่ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (แท็บเล็ต) จำนวน 90 เครื่อง ตำมสัญญำ ซึ่งสำนักงำน
คดี ป กครอง ส ำนั ก งำนอั ย กำรสู ง สุ ด พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ ำ เนื่ อ งจำกขำดพยำนหลัก ฐำนที่ จ ะใช้ ยืนยัน
ในกำรบรรยำยคำฟ้ อ ง และยัง มี ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีอีก จ ำนวนมำก หำกศำลปกครองพิพำกษำให้
มหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นฝ่ำยชนะคดี และบริษัท ทั้ง สองไม่ยินยอมชำระหนี้ตำมคำ
พิพำกษำ ต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบังคับคดีกับบริษัททั้งสอง ซึ่งมีสำนักงำนใหญ่อยู่ที่สำธำรณรัฐประชำชนจีน
และได้เสนอเรื่องให้กรมบัญชีกลำงพิจำรณำกรณีดังกล่ำว
กรมบัญชีกลำงพิจำรณำกรณีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ขอให้สำนักงำน
คดีปกครอง สำนักงำนอัยกำรสูงสุด ยื่นฟ้องคดีปกครอง กับบริษัท เซินเจิ้น อิงถัง อินเทลิเจ้นท์ คอนโทรล
จำกัด และบริษัท เซินเจิ้น อิงถังดิจิตอล แอ็พไพลแอนซ์ จำกัด เพื่อเรียกค่ำเสียหำยในส่วนของค่ำปรับและ
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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รำคำส่วนต่ำงที่เพิ่มขึ้น เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ คดีดังกล่ำวมีทุนทรัพย์เป็นเงินจำนวน 42,605.20 บำท
(สี่ห มื่ นสองพั นหกร้อ ยห้ำบำทยี่สิบ สตำงค์) แต่มี ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีโ ดยประมำณเป็นเงินจ ำนวน
ถึง 952,355.10 บำท (เก้ ำแสนห้ำหมื่ นสองพันสำมร้อยห้ำสิบ ห้ำบำทสิบสตำงค์) กำรดำเนินคดีต่อไป
จึงไม่คุ้มกับค่ำใช้จ่ำยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ทำงรำชกำร จึงอนุมัติให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำยุติกำรดำเนินคดีกับ บริษัท เซินเจิ้น อิงถัง อินเทลิเจ้นท์ คอนโทรล จำกัด และบริษัท เซินเจิ้น อิงถัง
ดิจิตอล แอ็พไพลแอนซ์ จำกัด
มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรยุติกำรดำเนินคดีรำยบริษัท เซินเจิ้น อิงถัง อินเทลิเจ้นท์ คอนโทรล จำกัด และ
บริ ษั ท เซิ น เจิ้ น อิ ง ถั ง ดิ จิ ต อล แอ็ พ ไพลแอนซ์ จ ำกั ด และมอบหมำยงำนวิ นั ย และนิ ติ ก ำรศึ ก ษำข้อมู ล
อย่ำงละเอียดเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบฯ โดยดำเนินกำรต่อไปจนได้ข้อข้อยุติที่ชัดเจน และรำยงำนให้ที่ประชุม
ทรำบในลำดับต่อไป
4.8 การจัดงานคืนสู่เ หย้ า ศิษย์ เ ก่า มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้า นสมเด็จเจ้า พระยา “สานสายใย
รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2”
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้กำหนดจัดงำนคืนสู่เหย้ำศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ “สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2” ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งจะจัดขึ้น
ในวันเสำร์ที่ 17 พฤศจิก ำยน พ.ศ.2561 ณ สนำมฟุตบอล มหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
โดยแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
1) (ร่ำง) โครงกำรคืนสู่เหย้ำศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ “สำนสำยใย
รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2” ประจำปีกำรศึกษำ 2561
2) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง เกณฑ์ ก ำรพิจำรณำ
คัดเลือกศิษย์เก่ำดีเด่น ประจำปี 2561
3) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง เกณฑ์ ก ำรพิจำรณำ
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรำงวัล “คนดี ศรีสมเด็จ” ประจำปี 2561
4) แบบฟอร์มประวัติ ผลงำนของผู้ได้รับกำรเสนอชื่ อเป็นศิษย์เก่ำดีเด่น และรำงวัล คนดี
ศรีสมเด็จ ประจำปี 2561 สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1) หน้ำ 114 ประวัติ ผลงำนของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่ำดีเด่นฯ ข้อ 1.2 สถำนภำพ
ครอบครัว ให้ตัดตัวเลือก “หย่ำ” และ “แยกกันอยู่” ออก
2) ควรเพิ่มศิษย์เก่ำดีเด่นของโรงเรียนสำธิตหรือผู้สนับสนุนโรงเรียนดีเด่น
3) หน้ำ 113 (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่องเกณฑ์ กำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รำงวัล
“คนดี ศรีสมเด็จ” ประจำปี 2561 เพิ่มคุณสมบัติ ข้อ 4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบคุณงำมควำมดี
โดยยึดสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) เป็นแบบอย่ำงในกำรดำเนินชีวิต
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยอำจำรย์ท วีศัก ดิ์ จงประดับ เกี ยรติ ก ำหนดเกณฑ์ ก ำรพิจ ำรณำ
คัดเลือกศิษย์เ ก่ ำดีเ ด่นโรงเรียนสำธิตฯ และส่ง รำยละเอียดให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ และอำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ดำเนินกำร และมอบหมำยคณะทั้ง 5 คณะ
และ 1 วิทยำลัย ดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกศิษย์เก่ำดีเด่นตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยกำหนด และดำเนินกำร
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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ปรับแก้ไขรำยละเอียดตำมข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรจัดงำนคืนสู่เหย้ำศิษย์เ ก่ ำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ “สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2” ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/๒๕61
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษำยน ๒๕61 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิ จ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อำคำร
100 ปี ศรี สุ ริ ย วงศ์ จึ ง น ำมติ ย่ อ กำรประชุ ม สภำมหำวิ ท ยำลั ย ครั้ ง ที่ 4/๒๕61 น ำเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส ำนัก งบประมำณ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริห ำรงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่ม เติม ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 ดังนี้
1) กำรจัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
2) กำรจัดสรรงบประมำณ
3) กำรบริหำรงบประมำณ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.3 รายงานการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด ได้ส รุป รำยงำนกำรประชุม อธิก ำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (141)/2560 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม
กำหลำ ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุง เทพฯ นำแจ้ง ให้ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิท ยำลัย
(กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.4 สรุปจานวนผู้บรรจุแ ต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบารุง
การศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง งบเงินบารุงการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
กองบริห ำรงำนบุคคล ส ำนัก งำนอธิก ำรบดี ได้ส รุป จ ำนวนผู้บ รรจุแต่ง ตั้ง เป็นพนั ก งำน
มหำวิทยำลัย เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินบำรุงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง งบเงินบำรุงกำรศึกษำ
ครั้งที่ 2/2561 โดยได้ดำเนินกำรรับรำยงำนตัว และบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษำยน พ.ศ.2561
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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๕.5 ข้อมูลอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริหำรงำนบุคคล แจ้งข้อมูลอัตรำว่ำงของพนักงำนมหำวิทยำลัย ดังนี้
1) พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) จำนวน 2 อัตรำ
2) พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบบำรุงกำรศึกษำ) จำนวน 5 อัตรำ
3) พนักงำนรำชกำร จำนวน 3 อัตรำ
4) ลูกจ้ำง จำนวน 2 อัตรำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.6 สรุ ป ผลการแข่ ง ขั น การเข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปี พ.ศ.2560 - 2561
กองกิ จ กำรในพระองค์ 904 ส ำนัก งำนรำชเลขำนุก ำรในพระองค์ฯ ได้ร ำยงำนสรุปผล
กำรแข่งขันกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรฯ ประจำปี 2560 ในรูปแบบของกำรแข่งขันในแต่ละภำคที่ตงั้
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพื่อยกระดับกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรให้ดีที่สุด โดยคณะกรรมกำรตัดสิน
กำรแข่ ง ขั นในส่ว นของมหำวิ ท ยำลัยรำชภั ฏ เขตภำคกลำง มหำวิ ท ยำลัย รำชภั ฏ บ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำ
ได้รับรำงวัลที่ 1 รำงวัลควำมถูกต้องเรียบร้อย/กำรอ่ำนจังหวะสม่ำเสมอ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.7 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้ “โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน”
ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนมหำวิทยำลัยฯ จัดกิจกรรมจิตอำสำภำยใต้
“โครงกำรจิตอำสำมหำวิทยำลัยเพื่อชุมชน” ในเขตพื้นที่ใกล้กับมหำวิทยำลัยของตนเองในวันที่ 21 เมษำยน
พ.ศ.2561 ระหว่ำงเวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.8 สรุปบันทึกข้อตกลง (MOU) ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้ส่งสรุปบันทึกข้อตกลง (MOU) ของหน่วยงำน
ในมหำวิทยำลัย ที่ดำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกทั้ง ในประเทศและต่ำงประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น
122 ฉบับ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.9 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต ได้รำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่รักษำรำชกำรแทน
อธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 23 – 28 มีนำคม พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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๕.10 รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารฯ
กองบริหำรงำนบุคคล ได้รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำผู้บริหำร เรื่อง “นวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนสนับ สนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่ำงวันที่ 24 – 27
มกรำคม พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.11 รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารระบบพนักงานราชการ
งำนสรรหำ บรรจุ แต่ ง ตั้ ง ฯ ได้ ร ำยงำนผลกำรเข้ ำร่ว มกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร เรื่อง
“กำรบริหำรระบบพนัก งำนรำชกำร” ณ ส ำนัก งำน ก.พ. จัง หวัดนนทบุรี วันที่ 16 มี นำคม พ.ศ.2561
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.12 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนา
งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำชี้แจง
ข้อบัง คับ ก.อ.ร. เกี่ ยวกั บ กำรพิ จำรณำอุ ทธรณ์และร้องทุก ข์ของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.13 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำน
ผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกกรรมกำรบริหำรกองทุนสวัสดิกำรบุคลำกร
มหำวิทยำลัย ประเภทผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ ผู้แทนพนักงำนรำชกำร และผู้แทนลูกจ้ำง ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ.2561
2) สรุปจำนวนผู้มำลงคะแนนกำรเลือกตัวแทนกรรมกำรบริหำรกองทุนสวัสดิกำรบุคลำกร
มหำวิทยำลัยฯ ในวันจันทร์ที่ 9 เมษำยน พ.ศ.2561
3) รำยงำนผลสรุป จ ำนวนผู้เ ข้ำประชุม ชี้ แจงนโยบำยส ำคัญ และร่ วมงำนเลี้ยงขอบคุ ณ
(Thank you Party) ในวันศุกร์ที่ 30 มีนำคม พ.ศ.2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

5.14 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของกองนโยบายและแผน
กองนโยบำยและแผน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
1) สรุ ป ผลควำมพึ ง พอใจต่ อ โครงกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร “กำรทบทวนและจัดท ำ
แผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำมเป็ น เลิ ศ และยกระดั บ คุ ณ ภำพมำตรฐำนของมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฎ
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บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565” วันที่ 13 มีนำคม พ.ศ.
2561 และวันที่ 15 มีนำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอำคำร 11 ชั้น 9
2) สรุ ป ผลควำมพึ ง พอใจต่ อโครงกำร “กำรประชุ ม บุ คลำกรของมหำวิ ท ยำลัย รำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” วันศุก ร์ที่ 30 มี นำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม อำคำร 27 ชั้น 4 และสนำม
ฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.15 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการจัดงานทางวิชาการเนื่ องในวาระศาลรัฐธรรมนูญ ครบรอบ
20 ปี
งำนวินัยและนิติก ำร กองบริห ำรงำนบุคคล ได้ร ำยงำนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำร จั ด งำน
ทำงวิชำกำรเนื่องในวำระศำลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี เรื่อง “The Constitutional Court : Protector of
the Rule of Law” เมื่อวันที่ 9 - 10 เมษำยน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเพนนินซูล่ำ กรุงเทพฯ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.16 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะอนุกรรมการฯ 3 ชุด
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุม
เพื่อคัดเลือกประธำนคณะอนุกรรมกำรฯ 3 ชุด ชุดใหม่ วำระ 2 ปี (1 ตุลำคม พ.ศ.2561 – 30 กันยำยน
พ.ศ.2562) ในวันอังคำรที่ 3 เมษำยน พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน โดยที่ประชุม
ได้พิจำรณำบูรณำกำรจำก 3 ชุด คือ
1) คณะอนุกรรมกำรดำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงรำยวิชำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหมวด
วิชำศึกษำทั่วไปเพื่อพัฒนำนิสิตนักศึกษำ
2) คณะอนุกรรมกำรดำเนินกิจกรรมกำรสอนมุ่งเน้น “ควำมรู้คู่คุณธรรม” และกำรสอดแทรก
จริยธรรมในกำรสอน
3) คณะอนุกรรมกำรดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนำนิสิตนักศึกษำนอกชั้นเรียน
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.17 รายงานความก้าวหน้าการประสานงานกับมูลนิธิครูจูหลิง ปงกันมูล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำรัตน์ ชำญเลขำ ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรประสำนงำนกับ
มูลนิธิครูจูหลิง ปงกันมูล เมื่อวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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๕.18 รายงานสรุปผลการสอบทานรายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ
รายงานสรุปการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้รำยงำนสรุปผลกำรสอบทำนรำยงำนกำรเงิน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 และสรุปกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.19 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
1) สรุป กำรจัดโครงกำรอบรมเชิง ปฏิบัติก ำร “กำรเขียนโครงกำรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ประกันคุณภำพกำรศึกษำและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย” เมื่อวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2561
2) รำยงำนกำรไปลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยในประเทศจีน ในวันที่
24 - 28 มีนำคม พ.ศ.2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.20 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะครุศาสตร์
คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิ จกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
1) สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (หลักสูตร
5 ปี) ในวันที่ 30 มีนำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม อำคำร 30 คณะครุศำสตร์
2) สรุป รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพครูสู่กำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 กิจกรรมกำรพัฒนำเทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยเกมและเพลง
3) รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำอัตลักษณ์บัณฑิต : กิจกรรมครูประถมรักษ์โลก
และสิ่ ง แวดล้อ ม ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษำชั้ น ปีที่ 1,2 และ 3 จ ำนวน 104 คน ระหว่ ำ งวั น ที่ 4/5 เมษำยน
พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อน อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ วัดปำกน้ำโล้ เทวสถำนอุทยำนพ
ระพิฆเนศ สวนปำล์มฟำร์มนก และวัดสมำนรัตนำรำม พระพิฆเนศ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
4) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรครุศำสตร์สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
“โครงกำรปฐมวัยตำมรอยพ่อ” ในวันที่ 1 - 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
5) รำยงำนสรุป ผลกำรดำเนินโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับ อุดมศึกษำ กิ จ กรรม :
science kids ปลุกพลังควำมคิดเพิ่มพลังสมอง ในวันที่ 16 - 17 มีนำคม พ.ศ.2561 ณ ห้อง 300501
คณะครุศำสตร์
6) สรุป ผลกำรดำเนินกำรจัดบริกำรวิชำกำร ในโครงกำรพัฒนำสมรรถนะครูด้ำนเทคนิค
กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีบูรณำกำรสะเต็มศึกษำในห้องเรียน 4.0 โดยใช้กระบวนกำร PLC (Professional
Learning Community) เมื่อวันที่ 11 - 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมป้อมเสือซ่อนเล็บ
7) สรุ ป ผลกำรจั ด โครงกำรเทคโนบ้ ำ นสมเด็ จ สื บ ส ำนวั ฒ นธรรมไทย “อุ่ น ไอรั ก
คลำยควำมหนำว” เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ลำนพระรำชวังดุสิต กรุงเทพมหำนคร
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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8) สรุป ผลกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำวิชำชีพครูศิลปศึกษำครั้ง ที่ 3
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ ห้องปฏิบัติกำรศิลปศึกษำ ชั้น 11 อำคำร 30 คณะครุศำสตร์
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.21 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิท ยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิ จ กรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
1) สรุป รำยงำนผลกำรดำเนินงำน กิ จ กรรมสัป ดำห์แห่ง กำรเชิดชูเ กียรติและกำรจัดงำน
วันคล้ำยวันพิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 - 19
มกรำคม พ.ศ.2561
2) สรุป รำยงำนกำรดำเนินงำนประเภทก่ อให้เ กิ ดรำยได้ ตั้ง แต่ ไตรมำสที่ 4 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2559 ถึง ไตรมำสที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
3) รำยงำนกำรแข่งขันทำอำหำร รำยกำร “Fusion K-Food Challenge 2018” ณ Korean
Town ชั้น 1 กรุง เทพฯ จัดโดยบริษัท ShowBT Thailand ร่วมมื อกั บ กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ระหว่ำงไทยและสำธำรณรัฐเกำหลี และบริษัท HAPPYCALL ซึ่งผลกำรแข่งขัน นักศึกษำผ่ำนเข้ำรอบสุดท้ำย
และได้รับรำงวัลผู้ชนะเลิศ Top-Score 194/200 คะแนน
4) รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรค่ำยพัฒนำบุคลิกภำพคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อพัฒนำ
นิสิตนักศึกษำสู่ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 2 - 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ณ จังหวัดรำชบุรี
5) รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่ อนออกฝึก ประสบกำรณ์วิชำชีพ
ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 ในวั น ที่ 4 มี น ำคม พ.ศ.2561 ณ อำคำรเฉลิ ม พระเกี ย รติ 50 พรรษำ
มหำวชิรำลงกรณ์
6) รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยี
สมองกลฝังตัวกับระบบควบคุม Smart Home ในระหว่ำงวันที่ 12 - 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.22 สรุปการนาเสนอผลงานวิช าการในการประชุ มวิช าการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก”
ครั้งที่ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำขำวิชำกำรประชำสัม พันธ์ฯ และสำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน คณะวิท ยำกำรจัดกำร
ได้สรุปกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำรระดับ ชำติ “กำรเรียนรู้เชิงรุก ” ครั้งที่ 6 จังหวัด
นครศรีธรรมรำช ในวันที่ 26 มีนำคม พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.23 รายงานผลการจัดโครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส ำนัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม ได้ร ำยงำนผลกำรจัดโครงกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 6 โครงกำร ดังนี้
1) โครงกำรเปิดอบรมเชิงปฏิบัติกำรศิลปวัฒนธรรมปลอดภัย ร่วมใส่ใจป้องกันอัคคีภัย
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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2) กิจกรรมกำรเข้ำร่วมกำรประกวดมำรยำทไทย ชิงถ้วยพระรำชทำนพระเจ้ำวรวงศ์เ ธอ
พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ
3) โครงกำรจัดตั้งศูนย์กลำงบริกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1
4) โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วยทุนทำงวัฒนธรรม
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1
5) โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ บ้ำนสมเด็จฯ ประจำปี 2561
6) โครงกำรส่งเสริมค่ำนิยมควำมเป็นไทย สวมใส่ผ้ำไทยทุกวันศุกร์
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.24 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
1) กำรแจ้งรำยงำนกำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขและกำรจัดทำฐำนข้อมูล
สำรสนเทศเชิงวิชำกำรเพื่อยกระดับอันดับมหำวิทยำลัย
2) รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร Research Talk ในหัวข้อเรื่องประสบกำรณ์กำรทำงำนวิจัย
เชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 14 มีนำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อำคำร 9 คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
3) ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้สำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำสุนัขและ
แมวจรจัด และได้ดำเนินกำรประชำสัมพั นธ์ผลกำรสำรวจเผยแพร่ใน หนัง สือพิมพ์สยำมรัฐ หนัง สือพิมพ์
ผู้จัดกำรออนไลน์ หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ และเว็บไซต์
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.25 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
สำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
1) รำยงำนผลกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2561
เมื่อวันที่ 4 เมษำยน พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
2) สรุปรำยรับ – รำยจ่ำยกำรรำยงำนตัวบัณฑิต ที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรประจำปี
กำรศึกษำ 2558 - 2559 ระหว่ำงวันที่ 8 – 9 มีนำคม พ.ศ.2561 มียอดรำยงำนตัวบัณฑิต จำนวน 6,410 คน
รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 5,767,000 บำท (ห้ ำ ล้ ำ นเจ็ ด แสนหกหมื่ น เจ็ ด พั น บำทถ้ ว น) และมี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ในกำรดำเนินงำน 3 ส่วน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
3) สรุป รำยงำนกำรประชุมรองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตนัก ศึ กษำ ประเด็นปัญหำอุปสรรค
งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปี 2558 - 2559 วันจันทร์ที่ 2 เมษำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม
สุริยะ 1
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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๕.26 สรุ ป รายงานอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานด้ ว ยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานระบบคลาวด์ (Cloud Computing)
สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ส่งสรุปรำยงำนกำรอบรมเชิง ปฏิบัติกำรเรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรทำงำนด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรใช้งำนระบบคลำวด์ (Cloud Computing) ระหว่ำงวันที่
19 – 22 มีนำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1092
มติที่ประชุม

รับทรำบ

5.27 รายงานผลการดาเนินงานโครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEICTest of English for International Communication)
ศูนย์ภำษำ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
ประสำนงำนสอบมำตรฐำนควำมรูภ้ ำษำอังกฤษ TOEIC-Test of English for International Communication
) ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 – สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.28 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รำยงำนกำรดำเนินงำนโครงกำร
มหำวิทยำลัยประชำชน หลักสูตรอำชีพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รำยงำนโครงกำรกำรมีส่วนร่วมของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม ดูแล ผู้สูงอำยุ ระหว่ำงเดือนมีนำคม – เดือนสิงหำคม ประจำปี
พ.ศ.2561
3) สำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ จัดทำตำรำงสรุปกำรนำเสนอข่ำวประชำสัมพันธ์
แก่สื่อมวลชน ประจำเดือนมีนำคม พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.29 ขอเชิญรับหนังสือ และสั่งซื้อหนังสือซ้องกั๋ง
มหำวิทยำลัยได้จัดพิมพ์หนังสือซ้องกั๋ง ฉบับอำนวยกำรแปลโดย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) เพื่อเผยแพร่คุณูปกำรของ สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
ในวำระครบ 150 ปี กำรเป็นผู้สำเร็จรำชกำรแผ่นดิน บัดนี้ หนังสือดังกล่ำวได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึง ขอให้ทุ ก ท่ ำนที่ สั่ง จองหนัง สือ ไว้ สำมำรถติดต่อรับ หนัง สือได้ที่ ส ำนัก งำนสภำมหำวิท ยำลัย ชั้น 14
อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และขอเชิญชวนหน่วยงำนต่ำงๆ จัดซื้อหนังสือ “ซ้องกั๋ง” เพื่อมอบเป็นของที่ระลึก
ในโอกำสต่ำงๆ โดยสำมำรถซื้อผ่ำนร้ำนสหกรณ์ของมหำวิทยำลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภำคมเป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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๕.30 แนวปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุม
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้จัดทำแนวปฏิบัติในกำรเสนอวำระกำรประชุม สำหรับคณะ/
ศูนย์/ส ำนัก /วิท ยำลัย และหน่วยงำนต่ำงๆที่ มีควำมประสงค์จ ะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
และบรรจุเป็นวำระกำรประชุมเพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำร
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.31 ข้อมูลทางวิชาการ ประจาเดือน เมษายน 2561
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ส่งข้อมูลทำงวิชำกำร ประจำเดือนเมษำยน 2561
รำยละเอียด ดังนี้
1) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง ปฏิทินวิชำกำร ประจำภำคเรียนฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
2) ขั้นตอนดำเนินงำนลงทะเบียนเรียน ภำคเรียนฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
3) รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำ กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ TCAS
ปีกำรศึกษำ 2561 (รอบที่ 1 กำรรับด้วย Portfolio, รอบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ)
4) ปฏิทิ นระบบคัดเลือ กบุคคลเข้ำศึก ษำสถำบันอุดมศึก ษำ TCAS ปีก ำรศึก ษำ 2561
(รอบที่ 3 กำรรับตรงร่วมกัน, รอบที่ 4 กำรรับแบบ Admissions, รอบที่ 5 กำรรับตรงอิสระ)
5) สรุปจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 – 2560
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
กำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2561 ในวันพฤหัสบดีที่
24 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ชั้น 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.2 การเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 และ BSRU mail
อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำ บัญชีอีเมล
BSRU mail เป็น e-Mail ส่วนบุคคล สำหรับอำจำรย์และบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย และ บัญชี เข้ำใช้งำน
Microsoft Office 365 เป็ น กำรเข้ ำ ใช้ ง ำน Microsoft Office Online กำรใช้ ง ำนสำมำรถเข้ ำ ใช้ ท ำง
office.com โดยเข้ำใช้งำนด้วย User และ Password ที่ได้นำแจก และเมื่อเข้ำใช้งำนครั้งแรก ควรเปลี่ยน
รหัสผ่ำนใหม่ และในเดือนพฤษภำคม 2561 จะมีกำรจัดอบรมกำรเข้ำใช้งำน Microsoft Office 365
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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6.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์
โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ประจำปีกำรศึกษำ 2561 กำรคัดเลือกผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สอบเข้ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จำนวน 3 คน
จำกโควต้ำ ทั้งหมด 18 คน ทำงสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้จัดประชุม และพบว่ ำ
กำรคัดเลือกผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 4,195 คน
ในกำรเข้ำศึกษำหลักสูตรวิชำชีพครูระดับปริญญำตรี (5 ปี) ทั้งประเทศ มีผู้ผ่ำนคัดเลือก 2,297 คน จึงจะมี
กำรสอบรอบ 2 โดยจะประกำศให้ทรำบต่อไป และในวันที่ 6 - 8 พฤษภำคม 2561 บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สำรวจและผลิต จำกัด จัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำครูเครือข่ำยสมุทรสำคร อำคำร 30 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.4 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ส มหมาย มหาบรรพต แจ้ง ให้ที่ ประชุม ทรำบ รำยงำนกำรประชุม
กำรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ในวันที่ 26
กรกฎำคม 2561 ณ มหำวิท ยำลัย รำชภัฏแต่ละแห่ง โดยจะดำเนินกำรพร้อมกั นทุก แห่ง กิ จ กรรมที่จะจัด
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. กิจกรรมจิตอำสำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจะประกำศเชิญ ชวนนักศึก ษำอำจำรย์ และ
บุคลำกรสมัครเป็นจิตอำสำทำควำมดีถวำยในหลวงรัชกำลที่ 10 และ 2. กิจกรรมพัฒนำท้องถิ่น มหำวิทยำลัย
รำชภัฏจะจัดโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในพื้นที่ตนตำมควำมรู้ทักษะและควำมพร้อมของพื้นที่ แห่งละประมำณ
10-20 โครงกำร ต่อเนื่องตลอดปี 2561 โดยกำหนดให้วันที่ 26 กรกฎำคม 2561 เป็นวันมงคลที่จะเริม่ ต้น
โครงกำร
มติที่ประชุม

รับทรำบ

เลิกประชุม เวลา ๑2.4๐ น.
นำงสำววรรณฤดี แสงมำศ
นำงสำวภรทิพย์ พลอำชีพ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว
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