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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนำนิมิตกูล รองอธิกำรบด ี
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย   มหำบรรพต รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบด ี
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบด ี
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

1๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๒. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๔. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๑๕. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
1๖. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
1๗. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
๒๐. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
2๑. อำจำรย์พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
2๒. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๕. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๖. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๗. อำจำรย์วรญัญำ   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
2๘. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๒๙. อำจำรย์อภิญญำ หนูม ี รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่๓/2561 วันพฤหสับดทีี่ 22 มีนำคม พ.ศ.๒๕61 เวลำ 09.0๐ น. 
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3๑. อำจำรย์กันยำวรรนธ์ ก ำเนิดสินธ์ุ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๓๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศศิธร   สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำ อมร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๔. อำจำรย์วนิดำ   ช่ืนชัน รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๕. อำจำรย์ ดร.อรพมิพ์   มงคลเคหำ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๗. อำจำรย์วรศิร ิ ผลเจริญ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
3๘. อำจำรย์ชัชศรัณย์   จิตคงคำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
๓๙. อำจำรย์ ดร.คณกร   สว่ำงเจรญิ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
4๐. อำจำรย์ ดร.สุภำพร   ศรีหำม ี รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
4๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร ์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
4๒. อำจำรยจ์ีระพันธ์ อ่อนเถ่ือน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
4๓. อำจำรย์ ดร.สเุนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๔. อำจำรยส์ุรินทร ์ ผลงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๕. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๖. อำจำรยส์มศักดิ ์ อยู่บรบิูรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๗. อำจำรย์นิศำกร   เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
4๘. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจริกิตต์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๔๙. อำจำรย์ขวัญนภำ   วัจนรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๐. อำจำรย์ธีรำพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๑. อำจำรยเ์พียรพิลำส  พิริยำโภคำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๓. อำจำรย์อมัพร เลิศณรงค์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๔. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๕. อำจำรย์วรรณรจุ   มณีอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
5๖. อำจำรยห์ทัยรัก   ตุงคะเสน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
5๗. อำจำรยจ์ักฤษณ์ พนำล ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
5๘. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
๕๙. อำจำรย์อำรียำ   จุ้ยจ ำลอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
6๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
6๑. อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
6๒. อำจำรย์ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
6๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
6๔. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
6๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
6๖. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
6๗. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล (แทน) ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 



๓ 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  http://uc.bsru.ac.th/  
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL                                                                   โทร 1018 
 

6๘. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
๖๙. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
7๐. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุง่โรจนเ์จริญ ติดรำชกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ติดรำชกำร 

๓. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสกุ ติดรำชกำร 

4. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ติดรำชกำร 

5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต   โกวิทวที ติดรำชกำร 

6. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ ติดรำชกำร 
7. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 

8. อำจำรย์ ดร.ศศิกญัชณำ เย็นเอง ติดรำชกำร 

9. อำจำรยส์ุเมธ   ใจเย็น ติดรำชกำร 

10. อำจำรย์ภัทริำ มำศมำลัย ติดรำชกำร 

11. อำจำรย์อดิเรก วัชรพัฒนกลุ ติดรำชกำร 
12. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร ติดรำชกำร 

13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี   คงอินทร ์ ติดรำชกำร 

14. อำจำรยส์มภำศ สุขชนะ ติดรำชกำร 

15. อำจำรย์วิชุณี   สำรสุวรรณ ติดรำชกำร 
16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ ติดรำชกำร 

17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ ติดรำชกำร 

18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ ติดรำชกำร 

19. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล ติดรำชกำร 

20. อำจำรยป์ณิตำ   แจ้ดนำลำว ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
2. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำทีห่ัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

  
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 
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 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขอขอบคุณคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและบุคลำกรมหำวิทยำลัยทุกท่ำนที่ร่วม
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งกิจกรรมที่ส ำคัญ อำทิ สัปดำห์แห่งกำร
เชิดชูเกียรติ กำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) และกำรรับ
เสด็จพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ  กำรด ำเนินงำนผ่ำนพ้นไปด้วยดี               
และได้รับกำรช่ืนชมจำกผู้เข้ำร่วมงำน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.2 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 
  ในวันที่  3 กุมภำพันธ์ 2561 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นเจ้ำภำพ             
จัดกำรประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) โดยมีวำระกำรประชุมเรื่องกำรเสนอช่ือ
สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) เป็นบุคคลส ำคัญของประเทศ และเสนอขอก ำหนดให้
วันที่ 19 มกรำคม ของทุกปีเป็นวันส ำคัญของชำติไทย โดยไม่ถือเป็นวันหยุดซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.3 การลงนามท าความร่วมมือกับต่างประเทศ  
  มหำวิทยำลัยเปิดเครือข่ำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศค่อนข้ำงมำก ส่งผลให้มี นักศึกษำ
ต่ำงชำติทยอยเข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำอย่ำงต่อเนื่อง กำรเปิดเครือข่ำย               
ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อหำนักศึกษำเข้ำมำศึกษำต่อ รวมทั้งกำรอบรมในหลักสูตรระยะสั้น ถือเป็น               
ส่วนหนึ่งของกำรหำรำยได้เข้ำมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.4 สรุปการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “กีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 45” 
  อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สรุปผลกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย             
แห่งประเทศไทย “กีฬำรำชมงคลธัญบุรีเกมส์ 45” ระหว่ำงวันที่  22 - 31 มกรำคม พ.ศ.2561                        
ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ               
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ 14 ชนิด โดยได้รับเหรียญทองจ ำนวน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง
จ ำนวน 3 เหรียญ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  
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 1.5 จดหมายข่าวจากส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยสำมำรถรับข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบำย

ระดับสภำมหำวิทยำลัย เช่น มติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย กำรอนุมัติหลักสูตร กำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร 
รวมทั้งควำมก้ำวหน้ำในด้ำนนโยบำยต่ำงๆ โดยสำมำรถรับข่ำวสำรได้จำกจดหมำยข่ำวและเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ    

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขำนุกำรฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย  
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกรำคม พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2561 โดยไม่มี              
กำรแก้ไข 

 เลขำนุกำรฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี 
และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 31 มกรำคม พ.ศ.2561 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้ 
 หน้ำ 22 ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ วำระที่ 5.1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน
ตำมที่ได้รับมอบหมำยของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี ข้อ 10) โครงกำรปรับปรุงอำคำรเรียนรวม  
138 ล้ำนบำท แก้ไขเป็น “อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบเอกสำรกำรเสนอรำคำของผู้รับเหมำก่อสร้ำง เนื่องจำก
บริษัท เอนคอน คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ได้ย่ืนเอกสำรรับรองผลงำนที่ท ำไว้กับบริษัท โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ จ ำกัด              
แล้วพบว่ำมีควำมผิดปกติ ทำงมหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำหนังสือขอตรวจสอบเอกสำรไปยังบริษัท โรงพยำบำล
วิรัชศิลป์ จ ำกัด ซึ่งทำงโรงพยำบำลได้ท ำหนังสอืตอบกลับมำว่ำไม่ได้เป็นผู้ออกหนังสือรับรองทั้งสองฉบับให้แก่
บริษัทดังกล่ำว ตำมที่มหำวิทยำลัยได้สอบถำมไป จึงต้องชะลอกำรด ำเนินงำนเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำรก่อน”  

มติท่ีประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี 
ครั้งที่ 1/2561 โดยมีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง  
  3.1 ขอความอนุเคราะห์ลงโฆษณาและร่วมถวายพระพรใน น.ส.พ.โล่สยาม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำร
จัดท ำหนังสือตอบกลับไปยังหนังสือพิมพ์โล่สยำมชุมชนสัมพันธ์ โดยช้ีแจงรำยละเอียดว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีควำมยินดีให้กำรสนับสนุนงบประมำณ จ ำนวน 5,000 บำท โดยไม่ประสงค์จะลง
โฆษณำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำงส ำนักพิมพ์แจ้งว่ำจะออกใบเสร็จรับเงนิให้ และลงโฆษณำให้มหำวิทยำลัยด้วย  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 3.2 (ร่าง) แนวทางการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรติดตำมผลและด ำเนินกำร                
อย่ำงเร่งด่วน ในส่วนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อให้ได้โครงสร้ำงที่ถูกต้องตำมระเบียบ
รำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีหนังสือแจ้งว่ำ ก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบ
เกี่ยวกับกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ หำกระเบียบดังกล่ำวออกมำบังคับใช้แล้วจะแจ้งให้
มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.3 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรติดตำมเร่งรัด               
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ขณะนี้ยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย                
ที่ก ำหนด โดยไตรมำสที่ 1 เป้ำหมำย 30 เปอร์เซ็นต์  ไตรมำสที่ 2 เป้ำหมำย 50 เปอร์เซ็นต์ หำกยังไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดจะเป็นควำมเสี่ยงอย่ำงมำก  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

 3.4 ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ 
  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ฝ่ำยยำนพำหนะได้ด ำเนินกำรรวบรวม
ข้อมูลสถิติกำรใช้รถ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรถของส่วนกลำงมีทั้งหมด 17 คัน รอส่งคืนเพื่อจ ำหน่ำย 
6 คัน จึงเหลือรถส ำหรับใช้งำน 11 คัน และพนักงำนขับรถ 7 คน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลสถิติกำรใช้รถ และข้อมูลอื่นๆ                     
ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เพื่อพิจำรณำว่ำสมควรอนุมัติกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะเพิ่มหรือไม่ 

 3.5 รายงานการจัดตั้งศูนย์การพิมพ์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องบริษัท             
ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้มีกำรจัดท ำสัญญำให้บริกำรงำนเอกสำรและศูนย์ผลิตเอกสำรกับ
มหำวิทยำลัย เปิดให้บริกำรเป็นเวลำ 1 เดือนแล้ว และในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561 จะมีกำรประชุมสรุป 
ผลกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรของบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ   

 3.6 โครงการคูปองพัฒนาครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรติดตำมผล                        
กำรด ำเนินกำรโครงกำรคูปองพัฒนำครูของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยให้คณะทั้ง            
5 คณะ 1 วิทยำลัย น ำเสนอหลักสูตรที่ผ่ำนกำรรับรอบเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว เพื่อเปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำร
ครูได้พัฒนำทักษะและศักยภำพของข้ำรำชกำรครูตำมนโยบำยของรฐับำล หลำยหน่วยงำนได้น ำเสนอหลักสูตร
มำยังคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรกลำง และได้รหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ.
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2561 มหำวิทยำลัยจะส่งผู้แทนหน่วยงำนเข้ำร่วมประชุมโครงกำรดังกล่ำว ณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำ
ลัย จังหวัดนครปฐม 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ค าสั่งแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2559 ประจ าปีพุทธศักราช 2560 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2560 และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2560  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้น ำค ำสั่งแต่งตั้งประธำนคณะอนุกรรมกำรฝ่ำย
ต่ำงๆ ในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 – 2559 ประจ ำปีพุทธศักรำช 2560
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี พ.ศ.2560 และค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี พ.ศ.2560 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย             
รำชภัฏมีมติมอบหมำยให้อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นประธำนคณะอนุกรรมกำร
ฝ่ำยดุริยำงค์และกองเกียรติยศ และประธำนคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยถวำยอำรักขำ ควำมสงบเรียบร้อยและ
กำรจรำจร มหำวิทยำลัยจึงเตรียมกำรด ำเนินงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี พ.ศ.2560 ดังนี ้
  1) งำนส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระหว่ำงวันที่ 4 – 11 มีนำคม พ.ศ.2561 
   1.1) ฝ่ำยถวำยอำรักขำ (ในหอประชุม) โดยขอควำมอนุเครำะห์คณะครุศำสตร์ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยำกำรจัดกำร  และวิทยำลัย            
กำรดนตร ีส่งรำยช่ือคณะละ 30 คน ภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ฝ่ำยเลขำนุกำร ช้ัน 5 อำคำร 6 
   1.2) ฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรจรำจร (บริเวณโดยรอบห้องประชุม             
ในเขตรั้วมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช) มอบหมำยส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำด ำเนินกำรจัดหำนักศึกษำ  
ช่วยสนับสนุนงำน วันละ 60 คน/วัน และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน จัดหำบุคลำกรท ำหน้ำที่รักษำ              
ควำมปลอดภัย จ ำนวน 20 คน/วัน 
   1.3) ฝ่ำยดุริยำงค์ มอบหมำยวิทยำลัยกำรดนตรีด ำเนินกำร 
   1.4) ฝ่ำยกองเกียรติยศ มอบหมำยส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำด ำเนินกำร 
  โดยมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรเช่ำห้องพัก ระหว่ำงวันที่  4 – 11 มีนำคม พ.ศ.2561 
จ ำนวน 4 ห้อง และระหว่ำงวันที่ 7 – 8 มีนำคม พ.ศ.2561 จ ำนวน 6 ห้อง 
  2) งำนส่วนของมหำวิทยำลัย กำรฝึกซ้อมวันที่  2 – 6 มีนำคม พ.ศ.2561 และวันรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร วันที่ 8 – 9 มีนำคม พ.ศ.2561   
   2.1) ค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ ส่วนกลำงได้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
โดยขอควำมอนุเครำะห์ ประธำนกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ส่งรำยช่ือกรรมกำร ภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ.
2561 ที่ฝ่ำยเลขำนุกำร ช้ัน 5 อำคำร 6 เพื่อจัดท ำค ำสั่ง และจัดวำระกำรประชุมบุคลำกรทั้งมหำวิทยำลัย  
ในวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 เวลำ 13.00 น. ณ อำคำร 1 ช้ัน 4 
 
 



๘ 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  http://uc.bsru.ac.th/  
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL                                                                   โทร 1018 
 

   2.2) งบประมำณ  
    (1) มอบหมำยประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำยที่มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้ส่งรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำย ภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ฝ่ำยเลขำนุกำร ช้ัน 5 อำคำร 6  
  โดยมหำวิทยำลัยจัดสรรค่ำอำหำรและค่ำเบีย้เลีย้ง ให้จุดซ้อม 4 จุดและบัณฑิตวิทยำลัย ดังนี้ 
    (1) ค่ำเบี้ยเลี้ยงวันที่ 3 – 4 มีนำคม พ.ศ.2561 จ ำนวน 2 วัน วันละ 
400 บำท จุดละ 120 คน/วัน 
    (2) ค่ำอำหำร วันที่ 2, 5 มีนำคม พ.ศ.2561 จ ำนวน 2 วัน วันละ 150 บำท 
จุดละ 120 คน/วัน  
  และให้แต่ละจุดส่งใบลงนำมปฏิบัติงำนในแต่ละวันมำยัง คุณวลินเนศร์ ธีรกำรุณวงศ์ รวบรวม
ท ำกำรเบิกจ่ำยต่อไป 
    (3) จัดสรรให้บัณฑิตวิทยำลัยเหมำจ่ำย 5,000 บำท และให้ส่งใบลงนำม
ปฏิบัติงำนในแต่ละวันมำยัง คุณวลินเนศร์ ธีรกำรุณวงศ์ รวบรวมท ำกำรเบิกจ่ำยต่อไป 
    (4) มอบหมำยฝ่ำยสวัสดิกำรของมหำวิทยำลัยจัดอำหำรว่ำง และอำหำร
กลำงวันให้แก่บุคลำกรทั้งหมดที่ไปปฏิบัติหน้ำที่ในวันซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตรและวันรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 
   2.3) กำรจัดซุ้มแสดงควำมยินดีแก่บัณฑิต ให้ด ำเนินกำรจัดซุ้มที่กองทัพเรือ จ ำนวน 
2 ซุ้ม และที่มหำวิทยำลัย โดยจัดสรรงบประมำณให้คณะครุศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์             
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยำกำรจัดกำร วิทยำลัยกำรดนตรี และบัณฑิตวิทยำลัย แห่งละ 
12,000 บำท  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเตรียมกำรด ำเนินงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี  พ.ศ.2560 และ
ก ำหนดกำรประชุมบุคลำกรทั้งมหำวิทยำลัย ในวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 เวลำ 13.00 น. ณ อำคำร 1 ช้ัน 4 

 4.2 ก าหนดการรับรายงานตัวบัณฑิต และการเตรียมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
  1) สรุปกำรประชุมกำรเตรียมกำรฝึกซ้อมบัณฑิตและอำรักขำ เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ.
2561 ณ ห้องประชุมสัมมนำ 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
  2) ก ำหนดกำรรับรำยงำนตัวบัณฑิต ระหว่ำงวันที่  27 มกรำคม – วันที่  4 กุมภำพันธ์           
พ.ศ.2561 และตำรำงก ำหนดกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ระหว่ำงวันที่ 2 – 5 มีนำคม พ.ศ.2561 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และซ้อมใหญ่วันที่ 6 มีนำคม พ.ศ.2561 ณ หอประ ชุม
กองทัพเรือ  
  3) ข้อมูลแผนกำรฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ปีกำรศึกษำ 2558 - 2559  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

 4.3 สรุปการส ารวจความคิดเห็นการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง (เงินบ ารุง
การศึกษา) และพนักงานราชการ เพ่ือการจัดท า ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                 
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด้จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกองทุนสวัสดิกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัย และได้น ำเข้ำพิจำรณำในกำรประชุม 
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สภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 โดยสภำมหำวิทยำลัย             
มีมติรับทรำบ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย กองทุนสวัสดิกำรบุคลำกร
มหำวิทยำลัย โดยให้มหำวิทยำลัยท ำประชำพิจำรณ์ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลพิจำรณำ
ต่อไป มหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนมหำ วิทยำลัย ลูกจ้ำง 
(เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) และพนักงำนรำชกำร จ ำนวน 2 ครั้ง และได้สรุปผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นดังกล่ำว และ
น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และน ำเสนอที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำในล ำดับถัดไป 

 4.4 (ร่าง) ประกาศฯ การคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่า 
  งำนสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งฯ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) 
ประกำศฯ กำรคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้ำที่หรือรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชมุสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 และการประชุมวิสามญัสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 1/2561  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/๒๕61 
ในวันพฤหัสบดทีี่ 18 มกรำคม พ.ศ.๒๕61 และประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 2 
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
จึงน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่  1/๒๕61 และกำรประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
1/2561 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 (ร่าง) ค ากราบบังคมทูล พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2559 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำกรำบบังคมทูลในงำนพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 - 2559 เพื่อน ำส่งให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ด ำเนินกำร
รวบรวมและส่งให้ส ำนักพระรำชวังพิจำรณำตรวจสอบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 หนังสือแจ้งทรงรับเชิญเสด็จไปทรงเปิดอาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) 
และอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ส่งหนังสือเกี่ยวกับกำรได้รับแจ้งจำกส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีว่ำ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ ทรงรับเชิญเสด็จ
มำทรงเปิดอำคำร 150 ปี มหำบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนำค) และอำคำรเรียนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษำและกำรแสดงดนตรีเพลงพระรำชนิพนธ์ 
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ในวันศุกร์ที่ 19 มกรำคม พ.ศ.2561 เวลำ 10.00 น. ณ อำคำร 150 ปี มหำบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนำค) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.4 สรุปผลการประชุมร่วมกับคณะท างานขององคมนตรี  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต ได้สรุปผลกำรประชุมกับคณะท ำงำน พล.อ.ดำวพงษ์ 
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันที่ 31 มกรำคม 2561 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
อำคำรรัชมังคลำภิเษก 2 ช้ัน 5 กระทรวงศึกษำธิกำร ผลจำกกำรประชุมดังกล่ำว ได้มอบหมำยให้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถ่ิน และยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรผลิตและพัฒนำครู รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 สรุปผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของเว็บโอเมตริกซ์ (January 2018)  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้ส่งสรุปผลกำรจัดอันดับสถำบันอุดมศึกษำ  
ของเว็บโอเมตริกซ์ (January 2018)  โดยผลกำรจัดอันดับ Ranking Web of Universities ครั้งที่ 1 ปี ค.ศ. 
2018 เดือนมกรำคม ผลปรำกฏว่ำ มีจ ำนวนสถำบันกำรศึกษำที่ถูกจัดอันดับ 27,524 แห่ง มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ อยู่ในอันดับ 7,149 ของโลก อันดับที่ 2,620 ของเอเชีย อันดับที่ 287               
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 68 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 18 ในกลุ่มของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  มหำวิทยำลัยภำษำต่ำงประเทศกวำงสี สำธำรณรัฐประชำชนจีน จะน ำผู้บริหำรและ
คณำจำรย์ จ ำนวน 45 คน มำเยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.2561 เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ภำษำต่ำงประเทศกวำงสีและมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทนอธิการบดี  
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล ได้รำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่รักษำรำชกำร
แทนอธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 25 – 27 มกรำคม พ.ศ.2561  ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.8 สรุปจ านวนผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบ ารุง
การศึกษา และลูกจ้าง งบเงินบ ารุงการศึกษา ครั้งท่ี 1/2561 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้สรุปจ ำนวนผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ
แผ่นดิน เงินบ ำรุงกำรศึกษำ และลูกจ้ำง งบเงินบ ำรุงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้รับกำรบรรจุแต่งตั้ง              
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกรำคม พ.ศ.2561 จ ำนวน 22 รำย และวันที่ 5 มกรำคม พ.ศ.2561 จ ำนวน 1 รำย 
รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 23 รำย และขอเลื่อนกำรปฏิบัติงำนในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 จ ำนวน 1 รำย     

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 แจ้งข้อมูลอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย  
  กองบริหำรงำนบคุคล ได้แจ้งข้อมูลอัตรำว่ำงของพนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) 
พนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง เพื่อเปิดสรรหำตำมแผนกำรสรรหำ
และกำรบริหำรอัตรำก ำลังในครั้งต่อไป (รอบพิเศษ) รวมทั้งสิ้น 13 อัตรำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 สรุปผลการเลือกตั้งซ่อมสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจ า 
  กองคลัง ได้สรุปผลกำรเลือกตั้งซ่อมสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรประเภทคณำจำรย์ประจ ำ  
ในวันจันทร์ที่ 29 มกรำคม พ.ศ.2561  จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ  
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 5 
  สถำบันคลังสมองของชำติ ได้ก ำหนดจัดอบรมหลักสูตร “กฎหมำยมหำชนกับกำรบริหำรงำน
มหำวิทยำลัย” รุ่น 5 ข้ึน ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 มีนำคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 
ส ำหรับกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย และผู้บริหำรมหำวิทยำลัย โดยหลักสูตรฯรับสมัครผู้เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร 
จ ำนวน 30 ท่ำน มีค่ำลงทะเบียน 21,000 บำท/ท่ำน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 แจ้งการท าความสะอาดและการปรับเปลี่ยนโต๊ะเก้าอ้ีใหม่ 
  โครงกำรร้ำนค้ำและบริกำร ได้แจ้งกำรท ำควำมสะอำดและกำรปรับเปลี่ยนโต๊ะเก้ำอี้ใหม่
ภำยในศูนย์อำหำร ระหว่ำงวันที่ 6 – 7 มกรำคม พ.ศ.2561 จึงน ำแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.13 รายงานผลการจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
จ ำนวน 7 โครงกำร  รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 รายงานผลการพัฒนาระบบบันทึกปฏิทินกิจกรรม (BSRU Calendar)  
  ส ำนักคอมพิวเตอร์  ได้รำยงำนผลกำรพัฒนำระบบบันทึกปฏิทินกิจกรรม (BSRU Calendar) 
เพื่อน ำแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 สรุปผลการประเมินโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจ าปี 2561   
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้สรุปผลกำรประเมินโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย 
งำนปีใหม่ ประจ ำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวำคม พ.ศ.2560 ณ อำคำร 1 ช้ัน 1 และห้องประชุม อำคำร 
1 ช้ัน 4   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานการไปศึกษาดูงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  สถำบันวิจัยและพฒันำ ได้รำยงำนกำรไปศึกษำดูงำน เรือ่ง กำรบริหำรงำนวิจยั ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่    
สถำบันควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนำท้องถ่ินและอำเซียน และสถำบันพัฒนำ
เศรษฐกิจ พลังงำนและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 - 5 มกรำคม พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.17 รายงานการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันพิราลัย  
  วิทยำลัยกำรดนตรี ได้รำยงำนกำรจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ  
และวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2561 โดยได้มีกำรจัด
ประกวดแข่งขันวงโยธวำทิตและกำรแสดงดนตรี ในระหว่ำงวันที่ 13 – 19 มกรำคม พ.ศ.2561 รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.18 รายงานการเข้าร่วมรับรางวัล 
  สำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมรับรำงวัล
ในงำน ASEAN – China Film Festival ณ Acff Asean – China Film Festival ประเทศมำเลเซีย ระหว่ำง
วันที่ 1 – 5 ธันวำคม พ.ศ.2560    

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.19 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ             
ทำงวิชำกำรเครือข่ำยนิติกรและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยประจ ำมหำวิทยำลัยและสถำบัน เรื่อง “วินัยและ            
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และบทบำทของนิติกรในด้ำนงำนกฎหมำยของมหำวิทยำลัย” ระหว่ำงวันที่ 25 – 26 
มกรำคม พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.20 ผลการประกวดดนตรีโครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทาน 
  ภำควิชำดนตรีไทย วิทยำลัยกำรดนตรี ได้แจ้งผลกำรประกวดดนตรีโครงกำรประกวดลิเก
ชำดกเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีพุทธศักรำช 2561 ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ               
สยำมบรมรำชกุมำรี ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 มกรำคม พ.ศ.2561 ณ วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร โดยวงดนตรีไทย 
ของวิทยำลัยกำรดนตรี ได้รับรำงวัลชนะเลิศวงดนตรีไทย ประกอบกำรแสดง รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.21 รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรบรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและสรุปผลประเมินควำมพึงพอใจ              
ของโครงกำรปฐมนิเทศบุคลำกรบรรจุใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 ในวันศุกร์ที่ 5 มกรำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมบ้ำนรับรอง ช้ัน 9 อำคำร 11 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.22 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ  
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลโครงกำรท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย : โขนเชิดชูเกียรติสมเด็จ
เจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ ตอนท้ำวมำลีวรำชว่ำควำม เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกรำคม พ.ศ.2561 ณ เวทีกลำงแจ้ง 
สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปัจฉิมนิเทศ : “กำรพัฒนำบุคลิกภำพเพื่อกำรมีงำนท ำ” 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เพื่อกำรพัฒนำว่ำที่บณัฑิตให้มคีวำมรูเ้ทำ่ทันควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
เมื่อวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ.2561 ณ อำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  3) รำยงำนผลกำรไปปฏิบัติรำชกำรอำจำรย์สอนภำษำไทย ณ มหำวิทยำลัยเกษตรยูนนำน 
ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ.2559 – 31 กรกฎำคม พ.ศ.2560 (ระยะแรก) ระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน 
พ.ศ.2560 – 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 (ระยะที่ 2)  
  4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร พัฒนำบุคลำกรสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ (ค.บ. 5 ปี) ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรสำธำรณะในภำวะฉุกเฉินและกำรจัดกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้
ทำงประวัติศำสตร์ ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่ำงวันที่ 13 - 17 ธันวำคม พ.ศ.2560  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.23 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิงห์ สิงห์ขจร อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรประชำสัมพั นธ์และ 
กำรสื่อสำรองค์กำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้ให้สัมภำษณ์สื่อมวลชนในประเด็นร่ำงพระรำชบัญญตัิกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฏร ได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 8 มกรำคม พ.ศ.2561  
  2) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
ผลงำนของรัฐบำล และได้ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลกำรส ำรวจใน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ข่ำวสด 
หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ สถำนีโทรทัศน์ Nation หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์
มติชน หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำรออนไลน์ และเว็บไซต์ประชำไท  
  3) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม  
ของคนกรุงเทพมหำนครต่อเทศกำลปใีหม่ 2561 และไดป้ระชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลกำรส ำรวจใน หนังสือพิมพ์
แนวหน้ำ สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์M2F  
และส ำนักข่ำวไทย  
  4) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
ผลงำนของผู้ว่ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร และไดป้ระชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลกำรส ำรวจใน หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเว็บไซต์ประชำไท  
  5) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้จัดท ำตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวประชำสัมพันธ์
แก่สื่อมวลชน ประจ ำเดือนมกรำคม  
  6) อำจำรย์เพียรพิลำส พิริยำโภคำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ส่งรำยงำน
กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 
2561 ระหว่ำงวันที่ 26 – 27 มกรำคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมอโมรำ ท่ำแพ จังหวัดเชียงใหม่  
  7) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร ประสำนควำมร่วมมือ                
ทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2560 “Convoy Sawasdee : 
UUM & BSRU for Thai Cultural Promotion” ระหว่ำงวันที่ 22 - 25 มกรำคม พ.ศ.2560 และโครงกำร             
“The 2nd DIMA-BSRU K-Pop Camp” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ระหว่ำงวันที่ 27 มกรำคม –            
4 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.24 ข้อมูลการจัดสรรอัตรา 
  กองบริหำรงำบุคคล ได้จัดท ำแผนสรรหำและกำรบริหำรอัตรำก ำลังของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ครั้งที่ 2/2561 และแผนสรรหำและกำรบริหำรอัตรำก ำลังของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
(สอบโอนย้ำยบุคคลภำยใน มบส.) ครั้งที่ 2/2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุม ข้อที่ 1 แก้ไข 
“สำขำวิชำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็น “สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์”  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำร
ข้อมูลกำรจัดสรรอัตรำ และเพิ่มส ำนักประชำสมพันธ์ฯ 1 อัตรำ และกองนโยบำยและแผน 2 อัตรำ  
              

 5.25 โครงการสร้างศาลพระภูมิและศาลตา - ยาย 
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดโครงกำรสร้ำง
ศำลพระภูมิและศำลตำ – ยำย ระหว่ำงเดือนมกรำคม ถึง เมษำยน พ.ศ.2561 เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับ
ผู้บริหำร คณำจำรย์ นักศึกษำ และศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยใช้งบประมำณ 
ทั้งสิ้น 150,000 บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษำยน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์กำรศึกษำ 
อู่ทองทวำรวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 5.26 สรุปผลการประเมินงานพิธีรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา         
ทินัดดามาตุ และการจัดงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ “150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม ผู้ส าเร็จราชการ
แผ่นดิน” ประจ าปี 2561 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปผลกำรประเมินงำนพิธีรับเสด็จ   
พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ และกำรจัดงำนสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ 
“150 ปี มหำบุรุษรัตโนดม ผู้ส ำเร็จรำชกำรแผ่นดิน” ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 13 – 14, 17 – 19 
มกรำคม พ.ศ.2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ) 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมรวบรวมภำพถ่ำยงำนพิธีรับเสด็จ             
พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ และกิจกรรมส ำคัญต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ภำพประวัติศำสตร์ต่ำงๆ บริเวณทำงข้ึนลิฟต์หรือจุดประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร           
ตำมอำคำรเรียนให้บุคคลภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยทรำบ   

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  

 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2561 ในวันพฤหัสบดีที่            
22 มีนำคม พ.ศ.๒๕61 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.2 โครงการความร่วมมือการผลิตครู กรณีการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีท่ี 5 เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  ส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ 6 แห่ง ประกอบด้วย 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มหำวิทยำลัยรำขภัฏพระนคร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มหำวิทยำลัย
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รำชภัฏสวนสุนันทำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม และมหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี จัดโครงกำรควำมร่วมมือ
กำรผลิตครู ในกำรคัดเลือกนักศึกษำคณะครุศำสตร์ ช้ันปีที่  5 ที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร                 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย             
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เพื่อแก้ปัญหำกำรขอโอนย้ำยกลับภูมิล ำเนำในต่ำงจังหวัด ส ำหรับในปี 
2561 กรุงเทพมหำนครก ำหนดโควตำในกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรครูสังกัดกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 90 ต ำแหน่ง 
ใน 5 สำขำวิชำ ประกอบด้วย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และปฐมวัย ซึ่งคณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ ำพระยำ ได้ คัดเลือกนักศึกษำที่ มี สัญชำติ ไทย มี ภูมิล ำเนำอยู่ ใน
กรุงเทพมหำนคร มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ปีที่  1  – 4 ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 และมีผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ทั้งสิ้น 23 ต ำแหน่ง โดยแบ่งเป็นสำขำวิชำคณิตศำสตร์ 4 ต ำแหน่ง สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์ 4 ต ำแหน่ง สำขำวิชำภำษำไทย 5 ต ำแหน่ง สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 9 ต ำแหน่ง และสำขำวิชำ
ปฐมวัย 1 ต ำแหน่ง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านค่ายวิชาการเชิงบูรณาการ 
  คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมกับส ำนักงำนเขตพื้นที่
ประถมศึกษำสมุทรสำคร ไดจ้ัดโครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนผ่ำนค่ำยวิชำกำรเชิงบูรณำกำร 
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนขนำดเล็กในจังหวัดสมุทรสำคร ทั้งสิ้น 27 โรงเรียน ในช่วงเดือน
มกรำคม พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 กิจกรรมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่าน – เขียนภาษาไทย 
  คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมกับส ำนักงำนเขตพื้นที่
ประถมศึกษำสมุทรสำคร ได้จัดกิจกรรม “กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรอ่ำน - เขียน
ภำษำไทย” ภำยใต้โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้รับควำมร่วมมือจำก
สำขำวิชำภำษำไทย (ครุศำสตร์ 5 ปี) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เป็นวิทยำกร ระหว่ำงวันที่ 9 – 10 
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเซนทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสำคร  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาวันราชภัฏ 
  ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำขอเชิญคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมกิจกรรม              
วันสถำปนำวันรำชภัฏ เพื่อน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำม “รำชภัฏ”และตรำประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ในวันพุธที่ 14 
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ณ สนำมกีฬำกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 

http://edu.bsru.ac.th/index.php/th/latestnews/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
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 6.6 โครงการส่งเสรมิค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน คณำจำรย์ และบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม
ค่ำนิยมควำมเป็นไทยสวมใส่ผ้ำไทยทุกวันศุกร์  เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ควำมเป็นไทย สำมำรถร่วมสนุก               
โดยถ่ำยภำพแล้วแชร์ลงในเฟสบุ๊กพรอ้มติดแฮชแท็ก #BSRUใส่ผ้ำไทยทุกวันศุกร์ และแฮชแท็ก #ช่ือหน่วยงำน
ของท่ำนตำมด้วยBSRU และกิจกรรมกำรประกวดใส่ผ้ำไทย ในวันอังคำรที่  ๑0 เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑                
เพื่อชิงเงินรำงวัลกว่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.7 โครงการลานบ้าน ลานวัฒนธรรม 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัยจัดโครงกำรลำนบ้ำน              
ลำนวัฒนธรรม เพื่อจัดกำรแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษำแต่ละคณะ พร้อมทั้งเปิดบูธร้ำนอำหำร    
เพื่อสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นไทยภำยในมหำวิทยำลัย และส่งเสริมกำรอนุรักษ์ควำมเป็นไทยให้ยั่งยืน โดยจะ
จัดกิจกรรมในทุกวันพุธ บริเวณสวนสำธำรณะหน้ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่ำวจะเริ่ม             
ในเดือนมีนำคม พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
  

เลิกประชุม เวลา ๑2.๐๐ น.  
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

https://www.facebook.com/hashtag/bsru%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C?source=feed_text

