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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 6/๒๕61 

วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 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. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุง่โรจนเ์จริญ รองอธิกำรบด ี
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบด ี
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

1๐. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๓. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๕. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
1๖. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
1๗. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
1๘. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๑๙. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๒๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๒. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๔. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๕. อำจำรย์ ดร.ศศิกญัชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๖. อำจำรย์วรญัญำ   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
2๗. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
2๘. อำจำรย์อภิญญำ หนูม ี รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๒๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำวรรนธ์ ก ำเนิดสินธ์ุ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่7/2561 วันจันทรท์ี่ 16 สงิหำคม พ.ศ.๒๕61 เวลำ 13.0๐ น. 



๒ 
 

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

3๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศศิธร   สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
๓๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำ อมร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๓. อำจำรย์ ดร.อรพมิพ์   มงคลเคหำ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๕. อำจำรยส์ุเมธ   ใจเย็น รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
3๖. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
3๗. อำจำรย์ชัชศรัณย์   จิตคงคำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
3๘. อำจำรย์ ดร.คณกร   สว่ำงเจรญิ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
๓๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร   ศรีหำม ี รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
4๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี   คงอินทร ์ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
4๑. อำจำรยจ์ีระพันธ์ อ่อนเถ่ือน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
4๒. อำจำรยส์มภำศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
4๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๔. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๕. อำจำรย์นิศำกร   เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
4๖. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจริกิตต์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
4๗. อำจำรย์วิชุณี   สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
4๘. อำจำรย์ขวัญนภำ   วัจนรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๔๙. อำจำรย์ธีรำพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๐. อำจำรยเ์พียรพิลำส  พิริยำโภคำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๒. อำจำรย์อมัพร เลิศณรงค์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๓. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๔. อำจำรย์วรรณรจุ   มณีอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
5๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
5๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
5๗. อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
5๘. อำจำรย์ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
๕๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
6๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
6๑. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
6๒. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
6๓. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
6๔. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
6๕. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ ติดรำชกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ติดรำชกำร 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต   โกวิทวที ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ติดรำชกำร 
6. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์พรรณำ พูนพิน ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ ติดรำชกำร 
9. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ ติดรำชกำร 

10. อำจำรย์วนิดำ   ช่ืนชัน ติดรำชกำร 
11. อำจำรย์ภัทริำ มำศมำลัย ติดรำชกำร 
12. อำจำรย์วรศิร ิ ผลเจริญ ติดรำชกำร 
13. อำจำรย์อดิเรก วัชรพัฒนกลุ ติดรำชกำร 
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร ์ แรงเพ็ชร ติดรำชกำร 
15. อำจำรยส์ุรินทร ์ ผลงำม ติดรำชกำร 
16. อำจำรยส์มศักดิ ์ อยู่บรบิูรณ์ ติดรำชกำร 
17. อำจำรยห์ทัยรัก   ตุงคะเสน ติดรำชกำร 
18. อำจำรยจ์ักฤษณ์ พนำล ี ติดรำชกำร 
19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ ติดรำชกำร 
20. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน ติดรำชกำร 
21. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์   ศิริอินทร ์ ติดรำชกำร 
22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน ติดรำชกำร 
23. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด ติดรำชกำร 
24. อำจำรยป์ณิตำ   แจ้ดนำลำว ติดรำชกำร 
25. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม (แทน) หัวหน้ำพสัด ุ
2. ดร.จ ำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
3. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำทีห่ัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

  
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 กิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา 2561  

กิจกรรมรับน้องและกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเปิดภำคเรียน ปีกำรศึกษำ 2561                     
ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ 10 สิงหำคม 2561 กำรด ำเนินกิจกรรมรับน้อง ผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำควรควบคุมก ำชับเครือข่ำยรับน้องต่ำงๆ อย่ำให้เกิดกำรรับน้องในรูปแบบที่ไม่เหมำะสม 
ควรจัดกิจกรรมในรูปแบบที่สร้ำงสรรค์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 1.2 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  
    รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำ กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ TCAS                    
ปีกำรศึกษำ 2561 นักศึกษำที่รำยงำนตัว ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ.2561 รวมทั้งหมด 2,228 คน 
และผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกและสำขำพิจำรณำรับเข้ำศึกษำ รอบที่ 4 Admissions มีก ำหนดรำยงำนตัว วันที่ 18 - 19 
กรกฎำคม พ.ศ.2561 และรอบที่ 5 กำรรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 มีก ำหนดกำรรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนำยน – 
20 กรกฎำคม พ.ศ.2561 ผ่ำนระบบสมัครออนไลน์ และกำรสมัครนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2561 ภำคพิเศษ 
รำยงำนตัว รวมทั้งหมด 154 คน รอบที่ 2 มีก ำหนดกำรรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
ผ่ำนระบบสมัครออนไลน์   

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย นำงสำวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ                      
งำนทะเบียน สรุปจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดครั้งสุดท้ำย แล้วน ำเข้ำที่ประชุมสภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัย 
ทรำบต่อไป 

 1.3 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าท่ีครบ 2 วาระ 
  มหำวิทยำลัยขอมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอี่ยมสะอำด                        
ได้ปฏิบัติหน้ำที่คณบดีบัณฑติวิทยำลัย ครบ 2 วำระ (พ.ศ.2554 - 2561) และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี คงอินทร์  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร  ศรีหำมี  อำจำรย์ ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ และอำจำรย์ชัชศรัณย์  จิตคงคำ                
ได้ปฏิบัติหน้ำที่รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ   

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย                
ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕61  
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มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/๒๕61 โดยไม่มี           
กำรแก้ไข   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
3.1 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

กำรด ำเนินงำนกำรสรรหำคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่                
6/๒๕61  ในวันพฤหัสบดีที ่21 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕61 ที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยได้พิจำรณำเลือกและแต่งตั้ง
อำจำรย์ ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 
17 กรกฎำคม พ.ศ.2565    

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.2 การจัดท าป้ายชื่อมหาวิทยาลัย 
  นายสุวิทย์ มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ได้ด ำเนินกำรส ำรวจจุดติดตั้งโครงสร้ำงเสำธงถำวรที่สำมำรถปรับเปลี่ยนธงประชำสัมพันธ์ได้ตำมวำระต่ำงๆ 
บริเวณริมทำงเดินในซอยอิสรภำพ 15 ไปจนถึงสระว่ำยน้ ำมหำวิทยำลัย และภำยในมหำวิทยำลัยทั้งโซนตึก
อ ำนวยกำร และโซนโรงเรียนสำธิตฯ ก ำหนดจุดติดต้ังได้ 22 จุด และได้ส ำรวจจุดติดต้ังป้ำยบอกเส้นทำงมำยัง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตั้งบริเวณสะพำนพุทธ และฝั่งธนบุรี โดย ได้ส่งรำยระเอียดให้   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ด ำเนินกำรต่อไป  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งให้                    
ที่ประชุมทรำบ ได้ด ำเนินกำรปรึกษำหำรือกับหัวหน้ำชุมชนโดยรอบ และได้ท ำควำมเข้ำใจถึงกรณีกำรจัดท ำ
ป้ำยช่ือมหำวิทยำลัย ชุมชนไม่ได้ติดขัดหรือมีปัญหำใดๆ และให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1 การเลือกคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1. ตำมค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 26/2557 เรื่องแต่งตั้ง
คณบดี สั่ง ณ วันที่ 18 กันยำยน พ.ศ.2557 นั้น คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจะหมดวำระลงใน
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2561 
  2. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคุณสมบัติ และวิธีกำรสรหำ
คณบดี พ.ศ.2547 ข้อ 5 ระบุว่ำ “ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ประกอบด้วย 
   (1) อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับหมำย เป็นประธำน 
   (2) ผู้แทนจำกสภำวิชำกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยคัดเลือก จ ำนวน
สำมคน 
   (3) ผู้แทนจำกสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
คัดเลือก จ ำนวนสำมคน 
 ให้คณะกรรมกำรสรรหำแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำร” อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยว่ำด้วยคุณสมบัติและวิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ.2547 คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย               
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จึงคัดเลือกคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2561  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลตำมรำยช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี  
 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ   บำงเขียว ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ   ทีฑทรพัย ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เรณุมำศ   มำอุ่น กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ กรรมกำร 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์วัฒน์   มิ่งมิตร กรรมกำร 
6. อำจำรย์ไซนลิ   สมบรูณ์ กรรมกำร 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรุณรัตน์   คนซื่อ กรรมกำร 

 
 4.2 เงินฝากประจ าครบก าหนด 
  กองคลัง ได้ตรวจสอบยอดเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย มียอดเงินฝำกประจ ำครบก ำหนด จ ำนวน 
2 บัญชี คือบัญชีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เลขบัญชี 016 -2-12017-6 เป็นเงิน 
30,829,539.53 บำท (สำมสิบล้ำนแปดแสนสองหมื่นเก้ำพันห้ำร้อยสำมสิบเก้ำบำทห้ำสิบสำมสตำงค์)  
และบัญชีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (กองทุนพัฒนำบุคลำกร) เลขบัญชี 016-2-12018-4 
เป็นเงิน 17,333,611.82 บำท (สิบเจ็ดล้ำนสำมแสนสำมหมื่นสำมพันหกร้อยสิบเอ็ดบำทแปดสิบสอง
สตำงค์) รวมเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสองรำยกำรเป็นเงิน 48,163,151.35 บำท (สี่สิบแปดล้ำนหนึ่งแสน
หกหมื่นสำมพันหนึ่งร้อยห้ำสิบเอ็ดบำทสำมสิบห้ำสตำงค์) โดยทำงธนำคำรกรุงไทยได้น ำเสนอเงินฝำกประจ ำ 
24 เดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 1.20% ต่อปี จ่ำยดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โอนเข้ำบัญชีออมทรัพย์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ เงินฝำกประจ ำครบก ำหนด และมอบหมำย อำจำรย์มรกต  ภู่ทอง ด ำเนินกำร
ค ำนวณดอกเบี้ยที่ธนำคำรกรุงไทยได้น ำเสนอ และมอบหมำย รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ                                         
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร และผู้ที่เกี่ยวข้อง หำรือเป็นกำรเฉพำะอีกครั้งในกำรตัดสินใจ               
น ำเงินฝำกธนำคำรกรุงไทยต่อไปหรือไม่  

 4.3 รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  กองนโยบำยแผน ได้รำยงำนกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 สะสม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ.2561  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กองนโยบำยและแผน            
ได้รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ.
2561 โดยรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ   
ตำมมำตรกำรของภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 รำยงำนติดตำมโครงกำร กิจกรรม และกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 และรำยงำนติดตำมโครงกำร กิจกรรม และกำรเบิก
จ่ำยเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ พ.ศ.2561                
ให้เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 4.4 (ร่าง) ก าหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีก ำหนดจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 
2561 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยำยน พ.ศ.2561 จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรงำนเกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี 
2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ ก ำหนดกำรงำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2561 และปรับแก้ไขฐำนข้อมูล
คณำจำรย์ให้ถูกต้อง 

 4.5 ขอใช้ระบบการรับสมัครสอบบุคลากรออนไลน์ 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ได้รับกำรติดต่อจำกบริษัท INET ร่วมกับ 
ธนำคำรกรุงไทยส ำนักงำนใหญ่ เพื่อขอเข้ำน ำเสนอระบบรับสมัครสอบบุคลำกรออนไลน์ งำนสรรหำและบรรจุ
แต่งตั้งฯ กองบริหำรงำนบุคคล เห็นว่ำระบบรับสมัครออนไลน์ เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถลดปริมำณ             
กำรใช้กระดำษ เวลำ และงบประมำณในกำรด ำเนินกำร และเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ร่วมกันพิจำรณำ หำกเห็นชอบและอนุญำตให้ใช้ระบบดังกล่ำวจะต้องด ำเนินกำรต่อไปนี้ 
  1. เปิดบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรำยวัน ที่ธนำคำรกรุงไทย สำขำสี่แยกบ้ำนแขก       
เพื่อใช้ใช้ในกำรรับช ำระค่ำสมัครสอบ และค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ 
  2. สมัครบริกำร KTB Corporate Online และบริกำร Bill Payment เพื่ อใช้บริกำร
ออนไลน์ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรขอใช้ระบบกำรรับสมัครสอบบุคลำกรออนไลน์ 

 4.6 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพ่ือขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสันติภาพฯ  
  ส ำนักงำนมูลนิธิกำรศึกษำเพื่อสันติภำพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุนันทำ ได้ขอควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เสนอช่ือบุคคล จ ำนวน 1 ท่ำน 
เพื่อเข้ำรับรำงวัลกำรส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อสันติภำพ ประจ ำปี พ.ศ.2561 ภำยในวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ.
2561  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ หำกมีบุคคลใดประสงค์จะเสนอช่ือสำมำรถเสนอช่ือได้ที่กองบริหำรงำนบุคคล            
และมอบหมำยให้กองบริหำรงำนบุคคลพิจำรณำและเสนอช่ือบุคคล เพื่อขอรับรำงวัลกำรส่งเสริมกำรศึกษำ             
เพื่อสันติภำพฯ ในล ำดับต่อไป 

 4.7 (ร่าง) แผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) แผนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรและกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำปีงบประมำณ น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ร่วมกันพิจำรณำ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยให้กองบรหิำรงำนบคุคลเรง่ด ำเนินกำร และปรับแผนกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรและกำรเลื่อนเงินเดือน ประจ ำปีงบประมำณ รอบที่ 2 ให้แล้วเสร็จ ภำยในเดือนตุลำคม  

 4.8 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เสนอขอปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำ            
รัฐประศำสนศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 แก่ พลต ำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ในฐำนะผู้มี
คุณูปกำรต่อประเทศชำติ ทั้งในด้ำนกำรพิทักษ์สันติรำษฎร์ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ถือเป็นต้นแบบ
ของนักบริหำรที่สำมำรถบูรณำกำรองค์ควำมรู้จำกประสบกำรณ์เดิมและส่งเสริมประสบกำรณ์ใหม่ได้อย่ำง
สมดุล ควรแก่กำรยกย่องและกล่ำวขวัญถึงในฐำนะ “เอกบุรุษ” เพื่อเป็นกำรยกย่องเชิดชูผู้ท ำคุณประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม และประเทศชำติสืบไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเสนอ พลต ำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัณฑิต
กิตติมศักดิ ์

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
6/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)             
ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.2 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “นักบริหารทีมงานยุค Thailand 4.0”  
  บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูช่ัน จ ำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหำรทีมงำนยุค Thailand 4.0” 
ในวันที่ 19 – 20 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท ซอย 2      
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.3 เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โชคชัย รังสิตและปากช่อง 
  พิพิธภัณฑ์โชคชัย ได้เรียนเชิญอธิกำรบดี และคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ จ ำนวน 5 ท่ำน เข้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โชคชัย รังสิตและปำกช่อง ในวันอังคำร – วันศุกร์               
เวลำ 09.30 – 16.30 น. โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.4 ข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออนสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs  
  ธนำคำรออมสิน ได้มีพิธีลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรมหำวิทยำลัย
ประชำชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน และกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร Startup และ SMEs           



๙ 
 

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

ในวันที่  11 พฤษภำคม พ.ศ.2561 ธนำคำรออมสินจึงได้น ำส่งบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือฯ เพื่อให้
มหำวิทยำลัยได้ยึดถือไว้เป็นหลักฐำนและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.5 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” ครั้งท่ี 3 
    สถำบันคลังสมองแห่งชำติ ได้จัดหลักสูตร “ธรรมำภิบำลเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ” ส ำหรับ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 22 – 24 และ 29 – 31 สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรม
ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีอัตรำค่ำลงทะเบียน 30,000 บำท/ท่ำน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.6 รายงานการเข้าร่วมประชุมท่ีประชุมการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 
  อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ ช่วยอธิกำรบดี และนำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมที่ประชุมกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม           
พระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 66 พรรษำ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 4 ส ำนักงำนเขตธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม             
พระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 66 พรรษำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.7 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  โครงการ          
“ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีท่ัวหล้า” (แก้ไข) และก าหนดการ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต และกรุงเทพมหำนคร ได้ร่วมใจกันจัดงำน         
“รำชภัฏน้อมพลี เทิดพระบำรมีทั่วหล้ำ” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จ            
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร จำกเดิมจัดข้ึนระหว่ำงวันที่ 25 – 27 กรกฎำคม พ.ศ.
2561 ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 25 – 26 กรกฎำคม พ.ศ.2561 โดยในวันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ.
2561 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร            
ในส่วนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รวมทั้งชุมชนโดยรอบมีกำรจัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตรตอนเช้ำ 
กิจกรรมเครือข่ำยจติอำสำ และกิจกรรมอื่นๆ วันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ.2561 จัดกิจกรรมจิตอำสำร่วมบริจำค
โลหิต และอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ ณ ท ำเนียบรัฐบำล และศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร  จึงได้จัดท ำค ำสั่ง
มหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร “รำชภัฏน้อมพล ีเทิดพระบำรมี
ทั่วหล้ำ” (แก้ไข) และก ำหนดกำร เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.8 รายชื่อผู้ท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ีบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ         
ในรัชกาลท่ี 9 ณ สถานีโทรทัศน์ NBT 11 และสถานีโทรทัศน์ ททบ. 5 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ แจ้งก ำหนดกำรไปบันทึกเทปถวำยพระพรสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 ณ สถำนีโทรทัศน์ NBT 11 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎำคม 
พ.ศ.2561 และสถำนีโทรทัศน์ ททบ.5 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ.2561 จึงขอแจ้งรำยช่ือผู้ไปปฏิบัติ
หน้ำที่บันทึกเทปฯ ให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.9 จดหมายเชิญจากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship) 
  มูลนิธิเยำวชนสัมพันธ์นำนำชำติ ได้ส่งจดหมำยเชิญมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมกำรประชุมผู้น ำ
ทำงกำรศึกษำระดับโลก “The 6th World Education Leaders Forum (WELF)” ระหว่ำงวันที่ 15 – 26 
กรกฎำคม พ.ศ.2561 ณ เมืองปูซำนและกิมซอง ประเทศเกำหลี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.10 เชิญประชุม Mekong Forum 2018 
  สถำบันควำมร่วมมอืเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจลุ่มน้ ำโขง ได้เชิญอธิกำรบดีเข้ำร่วมประชุมเพื่อแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำต่ำงๆ ของลุ่มแม่น้ ำโขง โดยจะจัดข้ึนในวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ.2561 และร่วม
รับประทำนอำหำรเย็น ในวันที่ 2 สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ อวำนี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ 
จังหวัดขอนแก่น 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 5.11 ขอเชิญร่วมจองเน้ือท่ีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกูร” 
  บริษัท ข่ำวสด จ ำกัด เปิดพื้นที่พิเศษเพื่อให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ             
ได้มีส่วนร่วมถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร จึงได้            
เรียนเชิญมหำวิทยำลัยร่วมจองพื้นที่  ในหนังสือพิมพ์ข่ำวสดรำยวัน ฉบับวันเสำร์ที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ.2561  
เพื่อลงข้อควำมพร้อมทั้งพระฉำยำลักษณ์ถวำยพระพรชัยมงคล 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.12 เชิญเข้าร่วมประชุม The Democratic Coalition-building Regional Forum 
  เครือข่ำยกำรวิจัยประชำธิปไตยแห่งเอเชีย ได้เชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
เข้ำร่วมประชุม The Democratic Coalition-building Regional Forum ในวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ.2561 
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.13 เชิญเข้าร่วมประชุม FICCI Higher Education Summit 2018 (FGES 2018) 
  สถานทูตอินเดีย ได้ส่งหนังสือเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วม                 
การประชุมสุดยอดการอุดมศึกษำ ครั้งที่  14 ระหว่ำงวันที่  30 ตุลำคม ถึง 1 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561             
ณ เมือง Vigyan Bhawan ประเทศอินเดีย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.14 รายงานการเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ มหาวิทยาลัย National University of Arts and 
culture International สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศศิธร สกุลกิม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
กัญญำณัฐ เสียงใหญ่ อำจำรย์จักฤษณ์ พนำลี อำจำรย์ณภัทร เดียววิไล และอำจำรย์บุตรี เทพทอง ได้รำยงำน       
กำรเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ ณ มหำวิทยำลัย National University of Art and Culture International สำธำรณรัฐ 
แห่งสหภำพพม่ำ ในวันที่ 21 – 23 มิถุนำยน พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.15 รายงานโครงการ/กิจกรรม ของกองบริหารงานบุคคล 
  กองบรหิำรงำนบุคคล ได้จัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม/โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรวำงแผนอัตรำก ำลังคน กรณีบุคคลเกษียณอำยุรำชกำร 
ประจ ำปี พ.ศ.2561  
  2) รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำวิชำกำรระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกฎหมำยทรัพย์สิน
ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 5 – 6 มิถุนำยน พ.ศ. 
2561 ณ โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ เซ็นทรัล พลำซ่ำ ลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 
  3) สรุปจ ำนวนผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง งบเงินบ ำรุงกำรศึกษำ ครั้งที่ 3/2561 
  4) นำงสำวจุฑำมำศ สุทธิแสน ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร             
“กองบริหำรแผนฝกึอบรมเพื่อกำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์ในองค์กร” รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 26 – 27 เมษำยน พ.ศ.
2561 ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร ช้ัน 7 อำคำรอเนกประสงค์ 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.16 รายงานกิจกรรม/โครงการ ของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
  กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล
กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สรุปรำยรับ – รำยจ่ำยงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์                
(ช่วง บุนนำค) ในวันที่ 14, 18 – 19 มกรำคม พ..2561 
  2) สรุปงบประมำณกำรใช้จ่ำย พิ ธีรับเสด็จพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี                 
พระวรรำชำทินัดดำมำตุ ในวันที่ 19 มกรำคม พ.ศ.2561 
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  3) สรุปงบประมำณกำรใช้จ่ำยเงินลงทะเบียนบัณฑิตในงำนพิ ธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 - 2559 ประจ ำปีพุทธศักรำช 2560 ระหว่ำงวันที่ 2 – 11 มีนำคม พ.ศ.2561  
  4) รำยงำนค่ำใช้จ่ำยงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ฝ่ำยอำรักขำควำมสงบเรียบร้อย 
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2558 - 2559 ระหว่ำงวันที ่4 – 11 มีนำคม พ.ศ.2561 ซึ่งได้รับกำรจดัสรรงบประมำณ
เป็นจ ำนวนเงิน 602,530 บำท ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด เป็นจ ำนวนเงิน 556,260 บำท เงินคงเหลือจำกกำร
ด ำเนินงำน เป็นจ ำนวนเงิน 46,270 บำท และน ำส่งเงินเข้ำมหำวิทยำลัยฯ เรียบร้อยแล้ว 
  5) รำยงำนค่ำใช้จ่ำยงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ฝ่ำยดุริยำงค์และกองเกียรติยศ 
ประจ ำปพี.ศ.2560 ระหว่ำงวันที ่4 – 11 มีนำคม พ.ศ.2561 ซึ่งได้รับกำรจดัสรรงบประมำณ เป็นจ ำนวนเงิน 
709,900 บำท ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด เป็นจ ำนวนเงิน 673,682 บำท เงินคงเหลือจำกกำรด ำเนินงำน เป็นจ ำนวนเงิน 
36,218 บำท 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.17 รายงานผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีพ.ศ.2561 และงบประมาณ บก.ศ.คงคลัง 
ครั้งท่ี 2   
  กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้รำยงำนผลกำรใช้งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีพ.ศ.
2561 และงบประมำณ บก.ศ.คงคลัง ครั้งที่ 2 เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.18 รายงานกิจกรรม/โครงการ ของคณะครุศาสตร์ 
  คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม/โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร STEM 
EDUCATION (ภำยใต้โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถ่ินโดยมีสถำบันอุดมศึกษำ              
เป็นพี่เลี้ยง) ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 4 ในวันที่ 2 – 3 มิถุนำยน พ.ศ.2561 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบ Active 
Learning (ภำยใต้โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถ่ินโดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง)                
ณ ห้องประชุม 301001 อำคำร 30 คณะครุศำสตร์ ในวันที่ 16 – 17 มิถุนำยน พ.ศ.2561 
  3) สรุปผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน (คพท.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.19 รายงานกิจกรรม/โครงการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 



๑๓ 
 

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

  1) สำขำวิชำนิติศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง”กำรบูรณำกำร
ควำมช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำยของประเทศไทยสู่อำเซียน” ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ           
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพมหำนคร ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ.2561 
  2) รำยงำนผลกำรอบรมโครงกำร Integrity Education for Sustainable Development in 
Thailand ระหว่ำงวันที่  19 – 21 มิถุนำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ โรงแรมสวนสุนันทำ 
กรุงเทพฯ 
  3) สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ ได้รำยงำนกำรสัมมนำควำมรู้สู่ วิชำชีพก่อน            
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพออกแบบนิเทศศิลป์ แก่นักศึกษำช้ันปีที่ 4 ในวันพุธที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ.2561                 
ณ ห้องศูนย์เรียนรวมเอนกประสงค์ MINI Theater & Lecture Hall อำคำร 11 ช้ัน 3 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.20 รายงานกิจกรรม/โครงการ ของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยำกำรจดักำร ได้จัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม/โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิงห์ สิงห์ขจร และอำจำรย์ประภวิษณ์ุ พนัสทรัพย์สุข อำจำรย์ประจ ำ
สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กำร ได้ร่วมสร้ำงเครือข่ำยเด็กและเยำวชน ในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี และได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
ข่ำวสด ฉบับวันที่31 พฤษภำคม พ.ศ.2561 และหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ.2561 
  2) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำกำรจัดกำร ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 
31 มกรำคม พ.ศ.2561 
  3) สำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ได้รำยงำนผลกำรประกวดหนังสั้น 90 วินำที 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.21 รายงานกิจกรรม/โครงการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำน
ผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรทวนสอบทำงกำรเรียนตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้             
ปีกำรศึกษำ 2560 สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ.2561            
ณ อำคำรเฉลมิพระเกยีรติ 50 พรรษำมหำวชิรำลงกรณ อำคำร 9 ห้องดำดฟ้ำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำควำมร่วมมือเครือข่ำยคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 10 มหำวิทยำลัย โครงกำรกีฬำสำนสัมพันธ์เครือข่ำยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 
(Atom Games 6th ) ระหว่ำงวันที่ 6 – 7 เมษำยน พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี สมุทรปรำกำร 
และสนำมกีฬำเทศบำลต ำบลบำงปู จังหวัดสมุทรปรำกำร 
  3) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ สำขำวิชำ
ฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ในวันที่ 12 
มิถุนำยน พ.ศ.2561 
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  4) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเตรียมควำมพร้อมและสนับสนุนกำรประกวด
โครงกำรวิจัย ในวันที่ 27 และ31 พฤษภำคม พ.ศ.2561  
  5) ศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ได้ท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับส ำนักงำนพัฒนำชุมชน จังหวัดชลบุรี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.22 รายงานกิจกรรม/โครงการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม/โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนสรุปกำรเข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรเครือข่ำยวิจัยอุดมศึกษำภำคกลำง
ตอนล่ำง ครั้งที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ.2561 ณ เรือนไทย 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม             
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ 
  2) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรปฏิรูปต ำรวจของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นิตยสำรเนช่ันสุดสัปดำห์ และเว็บไซต์ LINETODAY 
  3) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับฟุตบอลโลก 2018 ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยได้ลงเผยแพรใ่นหนังสอืพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์
ข่ำวสด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำรออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ ส ำนักข่ำวไทย และเว็บไซต์ the world news 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.23 รายงานกิจกรรม/โครงการ ของโรงเรียนสาธิต  
  โรงเรียนสำธิต ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรแข่งขันกีฬำแบดมินตันกรมพลศึกษำ ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันที่  
15 – 26 มิถุนำยน พ.ศ.2561 โดยโรงเรียนสำธิต ได้รับถ้วยรำงวัลชนะเลิศประเภททีม และได้เหรียญรำงวัล  
4 รำงวัล คือ 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  2) รำยงำนกำรคัดเลือกนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำแบดมินตันนักเรียนชิงชนะเลิศ 
แห่งเอเชีย ครั้งที่ 7 ณ เมือง Nagpur สำธำรณรัฐอินเดีย ระหว่ำงวันที่ 5 – 13 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
  3) ขอแจ้งยอดเงินสุทธิค่ำสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและค่ำเรียนพิเศษคืนมหำวิทยำลัย  
เป็นเงินจ ำนวน 2,608,343.26 บำท (สองล้ำนหกแสนแปดพันสำมร้อยสี่สิบสำมบำทยี่สิบหกสตำงค์)  
พร้อมดอกเบี้ย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.24 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของศูนย์ภาษา  
  ศูนย์ภำษำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 
/ โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนสรุปโครงกำรศึกษำดูงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประสำนงำนสอบ
มำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ ครั้งที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2560 ในวันอังคำรที่ 5 มิถุนำยน 2561 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อยกระดับภำษำอังกฤษ 
CEFR  (ออนไลน์) ปีกำรศึกษำ 2560  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.25 รายงานกิจกรรม/โครงการ ของส านักคอมพิวเตอร์  
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้วยระบบ Office 
365 Education ส ำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย” ในวันที่ 30 – 31 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 1092 
  2) รำยงำนกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Moodle” ส ำหรับอำจำรย์ ซึ่งจัดอบรมระหว่ำงวันที่ 20 – 22 มิถุนำยน 2561  ณ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 1092  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.26 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทนอธิการบดี  
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร ได้รำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่รักษำรำชกำรแทน
อธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 30 พฤษภำคม – 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต ได้รำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่รักษำรำชกำร
แทนอธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 5 – 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.27 รายงานการเข้าร่วมประชุมท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมที่ประชุมอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ในวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องลำดพร้ำว ช้ัน 2 โรงแรมเซ็นทรัลลำดพร้ำว 
กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.28 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
  กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลโครงกำรศึกษำดูงำน “เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีส่วนร่วมและพัฒนำงำนด้ำนบริกำรของบุคลำกรกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี
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งบประมำณ พ.ศ.2561” ระหว่ำงวันที่ 8 – 10 มิถุนำยน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมแคนทำรี่เบย์ ระยอง 
จังหวัดระยอง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.29 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  2) ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ได้สรุปทุนกำรศึกษำ (ให้เปล่ำ) ที่ได้รับมอบจำกผู้มีอุปกำรคุณ
จำกบุคคล หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในปีกำรศึกษำ 2560 
  3) ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ได้สรุปโครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อพัฒนำศักยภำพงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำกิจกรรมและบุคลำกรด้ำนกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ระหว่ำงวันที่ 14 – 18 พฤษภำคม พ.ศ.2561 ณ กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 
  4) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนฯ  
ที่เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2561  
  5) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพิ่ม
ประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ “เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2560 รุ่นที่ 1 
ระหว่ำงวันที่ 10 - 23 มิถุนำยน พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 22 มิถุนำยน – 7 กรกฎำคม พ.ศ.2561  
ณ มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ 
  6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี ได้ท ำหนังสือขออนุญำตเดินทำง              
ไปรำชกำรเพื่อปฏิบัติรำชกำร ณ Phoenix Academy เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่ำงวันที่ 30 มิถุนำยน – 6 
กรกฎำคม พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.30 การมอบอ านาจ และแบบส ารวจข้อมูลความประสงค์ในการพิจารณาหรืออนุญาตการลา
ประเภทต่างๆ    
  กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้น ำค ำสั่ง เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้คณบดี ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก สถำบัน หรือหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มฐีำนะเทียบเท่ำ และแบบส ำรวจข้อมูลควำมประสงค์ในกำร
พิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำประเภทต่ำงๆ ของหน่วยงำนในระดับส ำนัก สถำบัน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ในกำรพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำประเภทต่ำงๆ 
ของแต่ละหน่วยงำน 

 

 



๑๗ 
 

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

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561  
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 
16 สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 2 
คณะวิทยำกำรจัดกำร ขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เข้ำร่วมเป็นเกียรติ              

ในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรจำกหลำกหลำย
สถำบัน ในวันที่ 23 – 24 กรกฎำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ                  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.3 ขา่วประชาสมัพันธ์ของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา  
  ส ำนักกจิกำรนสิิตนักศึกษำได้จัดกจิกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ 
  1) ส ำนักกิจกำรนักศึกษำร่วมกับองค์กำรบริหำรนักศึกษำและสภำนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดกิจกรรมแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ ณ วัดศรีสุริยวงศำรำมวรวิหำร จังหวัดรำชบุรี 
ในวันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ.2561  
  2) มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดประชุมผู้ ปกครองนักศึกษำใหม่              
ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2561 ในวันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ.2561 เวลำ 09.00 น. เป็นกำรแนะน ำ
มหำวิทยำลัยให้ผู้ปกครองได้เข้ำใจเกี่ยวกับมหำวิทยำลัย รวมทั้งทรำบกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ กำรใช้
ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัย สิทธิประโยชน์ สวัสดกิำร และอัตลักษณ์ของนักศึกษำ ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 4    
  3) ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำจัดท ำแบบสอบถำมเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมกำรมีจิตสำธำรณะ
ของนักศึกษำ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ นักศึกษำ ผู้ปกครอง และอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
  4) กิจกรรมรับน้องใหม่ ในวันที่ 4 - 10 สิงหำคม พ.ศ.2561                          
  5) พิธีถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 
เนื่องในวันแม่แห่งชำติ และพิธีบำยศรีสู่ขวัญ รับขวัญน้องใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ในวันที่ 10 
สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 4  
  6) กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ ำปี 2561 ในวันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ.2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 แนวทางการให้บริการ Lineat (Line@) ของมหาวิทยาลัย 
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ท ำกำรเปิดบริกำรไลน์แอท (Lineat) แบบรำยปีของมหำวิทยำลัยฯ 
ตั้งแต่ วันที่  22 พฤษภำคม พ.ศ.2561 ภำยใต้ช่ือ Line@bsru ซึ่งเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรที่สำมำรถส่ง
ข่ำวสำรแก่สมำชิกที่เพิ่มไลน์แอทของมหำวิทยำลัยเป็นเพื่อนได้ทุกคน และทั้งสำมำรถโต้ตอบกำรสนทนำแบบ 
1 ต่อ 1 แก่สมำชิกที่มีข้อสอบถำม โดยกลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ นักศึกษำ คณำจำรย์/บุคลำกร ศิษย์เก่ำ ผู้สนใจ
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ศึกษำต่อ และบุคลำกรภำยนอก ซึ่งในกำรตอบข้อค ำถำมแก่สมำชิก ยังเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกก่อน
ตอบข้อค ำถำมไปยังผู้สอบถำม แอดมินจะต้องด ำเนินกำรสอบถำมไปยังหน่วยงำนต้นสังกัดของกิจกรรมหรือ
โครงกำรนั้นๆ เพื่อให้ได้ค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยเบื้องต้น ส ำนักคอมพิวเตอร์ในนำมของหน่วยงำนที่ได้พัฒนำ
ระบบไลน์แอทของมหำวิทยำลัย มีควำมเห็นว่ำ ควรมีเครือข่ำยของทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย                         
เป็นผู้ให้ข้อมูล จะด ำเนินกำรเพิ่มแอดมินในส่วนของหน่วยงำนที่มีนักศึกษำหรือผู้รับบริกำรสอบถำมข้อมูล
หลักๆ เป็นแอดมินร่วมในกำรให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริกำร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ มอบหมำย นำงสำวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ และอำจำรย์
ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ด ำเนินกำรจัดหำแอดมินร่วมในกำรให้ข้อมูล             
แก่ผู้รับบริกำร 

6.5 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ มบส.  
 ส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ ได้จัดท ำนำมบัตร ส ำหรับสแกนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รวมช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ มบส. (https://bsru.me/pr) 
สำมำรถเข้ำไป กด Like สแกน QR code เพื่อติดตำมข่ำวสำร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 โครงการอบรมหลักสูตรผู้น าเท่ียว และโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เปิดโครงกำรอบรมหลักสูตรผู้น ำเที่ยว รุ่นที่ 1 

[บัตร Tour Leader]  และโครงกำรอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ภำษำอินโดนีเซีย) 
ส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย         
จึงขอควำมร่วมมือคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยช่วยประชำสัมพันธ์ต่อไปยังนักศึกษำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ควำมเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เรื่อง “กำรรักษำศีลอุโบสถ และกำรปฏิบัติตน 
เตรียมพร้อมก่อนกำรบวชเนกขัมมะ” ให้แก่นักศึกษำใหม่ ทั้ง 5 คณะ ในวันที่ 18 – 19 กรกฎำคม พ.ศ.
2561 เป็นกำรพัฒนำจิตใจให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติควำมคิดที่ดีข้ึน 
และใช้ชีวิตอย่ำงไม่ประมำท ซึ่งกิจกรรมครั้ งนี้มีผู้ เข้ำร่วมมำกกว่ำ 2 ,000 คน ณ อำคำร 1 ช้ัน 4              
ห้องประชุมอำคำร 27 ช้ัน 4 และโรงละครศรีสุริยวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.8 การประชุมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 
 ก ำหนดกำร กำรประชุมอำจำรย์และบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                

ปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่  8 สิงหำคม พ.ศ.2561 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุม                
อำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

https://bsru.me/pr
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.9 การประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้างเงินรายได้  
 ก ำหนดกำรประชุมพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง                  

เงินรำยได้ เพื่อช้ีแจงเรื่อง กองทุนสวัสดิกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหำคม พ.ศ.2561                 
เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุม อำคำร 11 ช้ัน 9 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.10 การเตรียมความพร้อมของอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย 
 กองอำคำรสถำนที่ และสิ่ งแวดล้อม  ได้ด ำเนินกำรส ำรวจอำคำรเรียนต่ำงๆ ภำยใน

มหำวิทยำลัย ห้องเรียน โต๊ะเก้ำอี้ที่ช ำรุด และอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ ให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรเปิดภำคเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2561 โดยกองอำคำรสถำนที่ฯ จะประชุมเพื่อสรุปกำรด ำเนินงำนแล้วแจ้งที่ประชุมทรำบอีกครั้ง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.11 ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการดนตรี  
  วิทยำลัยกำรดนตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมกับ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมำคมขับร้องประสำนเสียงแห่งประเทศไทยจัดโครงกำรอบรม                     
เชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำวงขับร้องประสำนเสียงภูมิภำค (Voice & Voice) ระหว่ำงวันที่ 23 – 25 กรกฎำคม 
พ.ศ.2561 และโครงกำร Asia Pacific Saxophone Academy 2018 ระหว่ำงวันที่ 24 – 28 กรกฎำคม 
พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำทักษะด้ำนกำรบรรเลง                    
เครื่องดนตรีแซกโซโฟนให้มีประสิทธิภำพ และมีกำรจัดกำรแสดงดนตรีโดยวง Amigo Saxophone และ 
BSRU Wind Orchestra ร่วมกับกำรแสดงเดี่ยวของศิลปินแซกโซโฟนระดับโลกโดย Mr.Nobuya Sugawa 
จำกวง Tokyo Kosei Wind Orchestra 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ ด ำเนินกำรถ่ำยภำพและบันทึกวีดิโอ 
กิจกรรม เพื่อน ำไปประชำสัมพันธ์ต่อไป  

 6.12 สรุปรายรับในการจัดตั้งศูนย์การพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ ์
  สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรของบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2561                      
รำยรับ 82,443 และเดือนมิถุนำยน 2561 มีรำยรับ 54,749 บำท  

มติท่ีประชุม รับทรำบ   

เลิกประชุม เวลา ๑2.4๐ น.  
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


