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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ
1.1 รายงานการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลสิ บสองปันนา)
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การรายงานการศึกษาดุงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลสิ บสองปั นนา) โดยผศ.
สมชาย รัศมี เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานกิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ รวมถึงการได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมท่าน
อธิ การบดี วิทยาลัยเทคนิ คสิ บสองปั นนา เพื่อเจรจาเรื่ องการส่ งนิ สิตไปฝึ กงาน รวมทั้งการส่ งนิ สตกลุ่มใหญ่ไปเรี ยนร่ วมกับทาง
วิทยาลัยเทคนิคสิ บสองปั นนาด้วย ระหว่างวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2554 ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดียงิ่
1.2 รายงานการศึกษาดูงานประเทศสิ งคโปร์
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รศ.ดร.บังอร เสรี รัตน์ เป็ นผูป้ ระสานงานกิจกรรมการศึกษา
ดูงานประเทศสิ งคโปร์ ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2554 ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดียงิ่
1.3 รายงานการศึกษาดูงาน ณ University Mahasaraswati Denpasar Bali Indonesia
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ผศ.ทองเอม สุ่ นสวัสดิ์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณุ ศณี มีแก้วกุญชร สรุ ปรายงาน
การศึกษาดูงาน ณ University Mahasaraswati Denpasar Bali Indonesia ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2554 ซึ่ งกิจกรรม
ดังกล่าวประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดียงิ่
1.4 การขออนุมตั จิ ้ างบริษทั เอกชนดําเนินการประชาสั มพันธ์ โดยวิธีพเิ ศษ
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง งานประชาสัมพันธ์ ได้ขออนุ มตั ิ จา้ งบริ ษทั เอกชนเพื่อดําเนิ นการประชาสัมพันธ์ตาม
นโยบายการสร้ างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กแทนบริ ษทั เดิ ม เนื่ องจากมีราคาสู ง และได้ดาํ เนิ นการติดต่อกับสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ ได้แก่ บริ ษทั มติชน จํากัด(มหาชน) และ บริ ษทั ข่าวสด จํากัด เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายนอกตามโครงการดังกล่าว ซึ่ ง
ทั้ง 2 บริ ษทั เสนอราคามาในจํานวนที่เท่ากัน คือ 300,000 บาท ต่อปี และอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
1.5 ร่ างประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องการใช้ งานอาคาร 11
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การ ร่ าง ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ อง การจัดอาคาร 11 ชั้น
1,2,7,8 และ 9 เป็ นสถานที่สนับสนุนนักศึกษา ของสถานี บริ การสารสนเทศทางวิชาการท้องถิ่น และเป็ นสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชี พการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนการให้บริ การแก่ศิษย์เก่าและประชาชนทัว่ ไปที่ประสงค์ใช้บริ การ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 49/2554 วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2554 และความเห็นชอบ
จากที่ประชุมของกรรมการสถานีบริ การสารสนเทศทางวิชาการ วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554
1.6 การเดินทางไปประชุ มคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดสุ พรรณบุรี
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย จะเดินทางไปประชุม ณ
สระยายโสม อ.อู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี เนื่องจากมีพิธีเปิ ดอนุสาวรี ยส์ มเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ด้วย
1.7 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2554
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ปี 2554 โดยความร่ วมมือกันระหว่าง กองนโยบายและแผน
กองบริ หารงานบุคคล งานประกันคุ ณภาพ และหน่ วยงานหลัก 14 หน่ วยงาน ซึ่ งที่ มาของการจัดกิ จกรรมดังกล่าวมี ที่มาจาก

มหาวิทยาลัยฯ ขาดแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมที่ชดั เจน และยังไม่มีแนวทางที่ชดั เจนในเรื่ องการประเมินตามสมรรถนะ จึงมี
แนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ฉบับร่ าง)
ช่วงเวลา สัปดาห์ที่ 4 เดือน ธ.ค. 54
2. ประชุมพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาบุคลกร (ฉบับร่ าง)
“ ” วันที่ 7 – 8 ม.ค. 55
3. การอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 400 อัตรา
“ ” วันที่ 8 – 10 ม.ค. 55
4. การอบรมบุคลากรกลุ่มอื่นตามสมรรถนะ
“ ” ก.พ. – มี.ค. 55
5. จัดทําคู่มือ และแนวทางการประเมินผลการทํางานที่ชดั เจน
“ ” ก.พ. – มี.ค. 55
1.8 การจัดกิจกรรมงานพิราลัย 19 มกราคม 2555
ประธานฯ แจ้งเรื่ อง การจัดกิจกรรมวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 18
– 19 มกราคม 2555 โดนเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็ นพิธีการตามแบบแผนปฏิบตั ิ และการจัดนิ ทรรศการการทํางานภาพรวม เน้น
การจัดกิจกรรมสู่ อาเซี ยน เช่น การจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานเด่น , การแสดงผลงานของนักศึกษา/ชมรม และการจัดเวทีแสดง/
ประกวด
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การแจกเสื้อสํ าหรับอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม
ประธานฯ สอบถาม เกี่ยวกับการแจกเสื้ อสําหรับอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม โดยที่ประชุมแจ้งว่าจะมีการแจกในการ
ประชุมอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อใส่ ร่วมงานเดินเพื่อสุ ขภาพ 116 ปี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่ มี
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การรับเอกสารการฝึ กภาคสนาม
ว่าที่ร้อยโทบัญญัติ แจ้งเรื่ อง การนัดรับเอกสารลาเรี ยนพร้อมคําสั่งของนักศึกษาวิชาทหารในการเข้าฝึ กภาคสนาม
ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 – ปี 5 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2554 และถ้านักศึกษาวิชาทหารนายใดไม่มารับจะไม่ให้รับเอกสาร
เนื่องจากเป็ นการฝึ กระเบียบของนักศึกษาวิชาทหารด้วย ซึ่ งจะทําการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว่ กัน
5.2 การอบรมนิสิตทํางาน
นางสาวณัฐวรรณ์ แจ้งเรื่ อง การอบรมนิ สิตที่ผ่านการสัมภาษณ์งาน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุ ม
สุ ริยะ 1 เวลา 16.00 น.
5.3 การเตรียมงานกิจกรรม แหลง พูด อู้ เว้ า
ประธานฯ สอบถาม เรื่ องการเตรี ยมงานกิจกรรม แหลง พูด อู ้ เว้า ว่ามีการดําเนิ นการอย่างไรและอยูใ่ นขั้นตอนใด
ซึ่ งนายวิเชียรได้แจ้งในที่ประชุมว่าได้แบ่งหน้าที่ไปเรี ยบร้อยแล้ว ส่ วนของเวทีจะเข้ามาติดตั้งในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 และจะเก็บ
ให้แล้วเสร็ จในวันที่ 22 ธันวาคม 2554
ที่ประชุ มมีมติรับทราบ
ประชุ มครั้งต่ อไป วันที่ 26 ธันวาคม 2554
เลิกประชุ มเวลา 10.30 น.
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