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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 7/๒๕61 
วันพฤหัสบดี 16 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 13.0๐ 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.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

1๐. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๒. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๕. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๖. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๗. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
1๘. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๑๙. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๒๐. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๑. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๕. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
2๖. อำจำรย์พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
2๗. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
๒๙. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
3๐. อำจำรย์ ดร.ศศิกญัชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่2/2561 วันพฤหสับดทีี่ 30 สงิหำคม พ.ศ.๒๕61 เวลำ 13.0๐ น. 
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3๑. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
๓๒. อำจำรย์วรญัญำ   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๓. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๔. อำจำรย์อภิญญำ หนูม ี รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำวรรนธ์ ก ำเนิดสินธ์ุ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศศิธร   สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำ อมร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
๓๙. อำจำรย์ ดร.อรพมิพ์   มงคลเคหำ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
4๐. อำจำรยส์ุเมธ   ใจเย็น รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
4๑. อำจำรย์วรศิร ิ ผลเจริญ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
4๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
4๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
4๔. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
4๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร ์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
4๖. อำจำรยส์มภำศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
4๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๘. อำจำรยส์ุรินทร ์ ผลงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๔๙. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
5๐. อำจำรยส์มศักดิ ์ อยู่บรบิูรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
5๑. อำจำรย์นิศำกร   เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
5๒. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจริกิตต์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
5๓. อำจำรย์ขวัญนภำ   วัจนรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๔. อำจำรย์ธีรำพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๖. อำจำรย์อมัพร เลิศณรงค์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๗. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๘. อำจำรย์วรรณรจุ   มณีอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
๕๙. อำจำรยห์ทัยรัก   ตุงคะเสน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
6๐. อำจำรยจ์ักฤษณ์ พนำล ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
6๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
6๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
6๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
6๔. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์   ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
6๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
6๖. อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
6๗. อำจำรย์ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
6๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
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๖๙. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
7๐. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
7๑. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
7๒. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
7๓. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
7๔. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุง่โรจนเ์จริญ ติดรำชกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต   โกวิทวที ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ ติดรำชกำร 
4. อำจำรย์วนิดำ   ช่ืนชัน ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย ์ ติดรำชกำร 
6. อำจำรย์ภัทริำ มำศมำลัย ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์อดิเรก วัชรพัฒนกลุ ติดรำชกำร 
8. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร ติดรำชกำร 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี   คงอินทร ์ ติดรำชกำร 

10. อำจำรยจ์ีระพันธ์ อ่อนเถ่ือน ติดรำชกำร 
11. อำจำรย์วิชุณี   สำรสุวรรณ ติดรำชกำร 
12. อำจำรยเ์พียรพิลำส  พิริยำโภคำนนท ์ ติดรำชกำร 
13. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน ติดรำชกำร 
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ ติดรำชกำร 
15. อำจำรยป์ณิตำ   แจ้ดนำลำว ติดรำชกำร 
16. นำยสุวิทย์   มุดทะเล 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  13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย                
ครั้งที่ 6/๒๕61 เมื่อวันอังคำรที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ.๒๕61  

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/๒๕61 โดยไม่มี           
กำรแก้ไข   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 การแต่งตั้งผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
  อำจำรย์ ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ  คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ได้แต่งตั้ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี คงอินทร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท์             
อัศวรัชต์โภคิน และอำจำรย์เพียงธิดำ เสรีสุทธิกุลชัย ปฏิบัติหน้ำที่รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย คณบดีบัณฑิตวิทยำลัยด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรระดับปริญญำโท 
และหลักสูตรระดับปริญญำเอก ให้เป็นหลักสูตรที่น่ำสนใจ และตอบโจทย์ประเทศ 

 3.2 การจัดท าป้ายชื่อมหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำป้ำยช่ือมหำวิทยำลัย
เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงฐำนป้ำยที่ก ำลังด ำเนินกำรออกแบบ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้มอบหมำย                     
กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ด ำเนินกำรส ำรวจและออกแบบป้ำยช่ือมหำวิทยำลัยบนอำคำรสูงที่เป็น                     
ควำมเด่นที่สำมำรถมองเห็นในระยะไกล เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย    

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยกองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ด ำเนินกำรออกแบบและจัดท ำ
ฐำนป้ำยช่ือมหำวิทยำลัยให้เรียบร้อยสวยงำมและด ำเนินกำรส ำรวจและออกแบบป้ำยช่ือมหำวิทยำลัย                
บนอำคำรสูงให้มีควำมโดดเด่นและสำมำรถมองเห็นในระยะไกล 

 3.3 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  สืบเนื่องเรื่องกำรเสนอช่ือบุคคลเข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำกิตติมศักดิ์ หำกคณะใดมีควำมประสงค์จะขอปริญญำกิตติมศักดิ์ ควรพิจำรณำจำกควำม
เหมำะสม และผลงำนที่โดดเด่นในทุกเรื่อง    

 มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 3.4 รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  ขอขอบคุณ
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และบุคลำกรทุกหน่วยงำน ที่ได้เร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดิน โดย
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหำคม 2561 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 83.03 เปอร์เซ็นต์ และงบประมำณแผ่นดินที่เหลอืจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ กองนโยบำยและแผน                  
ได้ด ำเนินกำรก ำลังจะน ำเข้ำมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อน ำมำจัดสรรเป็นค่ำสำธำรณูปโภค ประมำณ                
7 ล้ำนบำท และงบประมำณเงินบ ำรุงกำรศึกษำที่จัดสรรออกเป็น 2 งวด โดยงวดที่ 2 กองนโยบำย                   
และแผนได้จัดสรรงบประมำณเรียบร้อยแล้ว ทุกหน่วยงำนสำมำรถจัดสรรไปยังสำขำวิชำ บำงสำขำวิชำ               
ต้องถูกหักยอดเงินจำกกำรขอใช้งบประมำณล่วงหน้ำด้วย และในปีงบประมำณต่อไป จะด ำเนินกำรจัดสรร
งบประมำณเงินบ ำรุงกำรศึกษำ เป็น 3 งวด  

มติท่ีประชุม รับทรำบ   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  เนื่องจำก ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำจะหมดวำระลงในวันที่ ๑๖ ตุลำคม พ.ศ.
2561 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคุณสมบัติ และวิธีกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน พ.ศ. 2547 ข้อ 5 ระบุว่ำ “ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ประกอบด้วย 
   (1) อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน 
   (2) ผู้แทนจำกสภำวิชำกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยคัดเลือก จ ำนวน
สำมคน 
   (3) ผู้แทนจำกสภำคณำจำรย์ประจ ำและข้ำรำชกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยคัดเลือก จ ำนวนสำมคน 
  ให้คณะกรรมกำรสรรหำแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำร” 
  อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคุณสมบัติ และ
วิธีกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบัน พ.ศ.2547 คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยจึงพิจำรณำเลือก
คณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 7/2561  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลตำมรำยช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัย
และพัฒนำ 
  1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์   ฟุ้งขจร  ประธำนกรรมกำร  
  2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เรณุมำศ  มำอุ่น  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์    บุญแจะ  กรรมกำร 
  4. อำจำรย์ ดร.พัชรำ    เดชโฮม  กรรมกำร 
  5. อำจำรย์ประภวิษณ์ุ    พนัสทรัพย์สุข กรรมกำร 
  6.อำจำรย์สุริยำ    อติวิทยำภรณ์ กรรมกำร 
  7. อำจำรย์มรกต   ภู่ทอง  กรรมกำร 
  8. นำงสำววิลำวรรณ    ดวงลิวงษ์ เจ้ำหน้ำที่ 
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 9. นำงสำวนันทยำ   เกตุคง  เจ้ำหน้ำที่  

 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
  เนื่องจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำก
คณำจำรย์ประจ ำจะเกษียณอำยุรำชกำรในวันที่ 31 กันยำยน พ.ศ.2561 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ พ.ศ.
2547 ข้อ 5 ระบุว่ำ “กำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ ให้ด ำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมข้อบังคับนี้” 
   (1) ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำเก้ำคน โดยมีอธิกำรบดี
เป็นประธำนกรรมกำร 
   (2) ผู้มีสิทธิรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณสมบัติตำมข้อ 4 และต้องสมัครเข้ำรับกำรเลือกในนำมของคณะที่ตนสังกัด 
   (3) กำรรับสมัครเลือก กำรตรวจสอบคุณสมบัติ กำรอ ำนวยกำรเลือก และกำรตรวจ
นับคะแนน ให้คณะกรรมกำรเลือกเป็นผู้ก ำหนด และเสนอให้จัดท ำเป็นประกำศมหำวิทยำลัย 
   (4) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตำมข้อบังคับนี้ ได้แก่ คณำจำรย์ประจ ำ 
   (5) ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกคนหนึ่ง เลือกผู้สมัครได้คณะละ 1 คน 
   (6) กำรออกเสียงเลือกให้ใช้วิธีเลือกตั้งโดยตรงและลับ 
   (7) กำรนับคะแนนให้กระท ำโดยเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดกำรลงคะแนน 
   (8) กำรนับคะแนนเสียงถือเสียงข้ำงมำกของผู้สมัครแต่ละคณะ ถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกันให้ใช้วิธีกำรจับฉลำกเฉพำะผู้ที่ได้คะแนนเท่ำกัน 
  อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ พ.ศ.2547 คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย  
จึงพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2561 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลตำมรำยช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
จำกคณำจำรย์ประจ ำ 
  1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ    เกณฑ์มำ ประธำนกรรมกำร 
  2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย    มหำบรรพต รองประธำนกรรมกำร 
  3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์    ฟุ้งขจร  รองประธำนกรรมกำร 
  4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต    โกวิทวที  กรรมกำร 
  5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ   พงศ์พัฒนโยธิน กรรมกำร 
  6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร    อินทรสมพันธ์ กรรมกำร 
  7. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์     มำกสุข  กรรมกำร 
  8. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์     บุญแจะ  กรรมกำร 
  9. อำจำรย์ ดร.คณกร     สว่ำงเจริญ กรรมกำร 
  10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์ กรรมกำร 
  11. นำงสำววรรณดี     อัศวศิลปกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  12. นำยพิสิฐ      วงศ์วัฒนำกูล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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  13. นำงวลินเนศวร์     ธีรกำรุญวงศ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  14. นำงสำวกฤตยำ     สุวรรณไตรย์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 4.3 รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 และรำยงำนติดตำมโครงกำร กิจกรรม และกำรเบิกจ่ำยเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 สะสม ณ ๓๑ กรกฎำคม พ.ศ.2561 เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้ส ำนักงำนอธิกำรบดี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ
โรงเรียนสำธิตฯ ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนงบประมำณ รวมทั้งก ำกับติดตำมและเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ให้เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 4.4 การชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท บ.กศ.คงคลัง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑   
  กองนโยบำยและแผน ได้แจ้งรำยละเอียดของงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ ประเภท  
บ.กศ.คงคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี โครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศฯ 
และวิทยำลัยกำรดนตรี เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ ประเภทบ.กศ. คงคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่หน่วยงำนได้วำงแผนไว้ เพื่อรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อสภำมหำวิทยำลัย 
ในล ำดับต่อไป 

 4.5 การปรับลดงวดงาน อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อก่อสร้ำงอำคำร
เรียนรวมและปฏิบัติกำร วงเงินค่ำก่อสร้ำงทั้งสิ้น ๑๓๔,๗๗๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งร้อยสำมสิบสี่ล้ำนเจ็ดแสน            
เจ็ดหมื่นบำทถ้วน) โดยเป็นเงินนอกงบประมำณ ๖,๗๓๘,๕๐๐ บำท (หกล้ำนเจ็ดแสนสำมหมื่นแปดพันห้ำร้อย
บำทถ้วน) เงินงบประมำณแผ่นดิน ๑๒๘,๐๓๑,๕๐๐ บำท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้ำนสำมหมื่นหนึ่งพันห้ำรอ้ยบำท
ถ้วน) ผูกพันสัญญำก่อสร้ำงเป็นเวลำ ๓ ปีงบประมำณ (ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เนื่องจำก                 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ มหำวิทยำลัยฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงวดงำนตำมงบประมำณในแผน             
ที่ก ำหนดไว้ ส ำนักงบประมำณจึงปรับลดงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำนวน ๑ งวดงำน             
เป็นเงิน ๕,๐๖๐,๗๐๐ บำท (ห้ำล้ำนหกหมื่นเจ็ดร้อยบำทถ้วน) โดยน ำงวดงำนที่ปรับลดดังกล่ำวสมทบ               
เพื่อเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์            
ทองสิน และนำยอภิชำติ สิงห์ชัย ประชุมหำรือและหำแนวทำงกำรแก้ไขกำรปรับลดงวดงำน อำคำรเรียนรวม
และปฏิบัติกำรอย่ำงละเอียดและรอบคอบ เพื่อเตรียมควำมพร้อมรำยงำนต่อสภำมหำวิทยำลัยทรำบในล ำดับ
ต่อไป  
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 4.6 ขอเสนอรายชื่อห้องประชุม   
  กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องประชุมอำคำร ๖ ช้ัน ๑๓,๑๔ 
และห้องประชุมอำคำร ๗ ช้ัน ๑๕ โดยใช้งบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในกำรปรับปรุงห้อง
ประชุมดังกล่ำว ซึ่งในรำยละเอียดของกำรปรับปรุงจะต้องมีกำรระบุช่ือห้องในโครงกำรปรับปรุง และมติ                 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเห็นชอบและมอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร 
อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ อำจำรย์สิริชัย เอี่ยมสะอำด และนำยสุวิทย์                  
มุดทะเล ร่วมกันพิจำรณำช่ือห้องประชุม กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมกำรที่ได้รับ
มอบหมำยให้พิจำรณำช่ือห้องประชุมได้ด ำเนินกำรพิจำรณำเสร็จเรียบร้อย โดยมีรำยช่ือ ดังนี้ 
  1) ห้องประชุมสุริยมณฑล อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ (อำคำร ๖) ช้ัน ๑๓ 
  2) ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ (อำคำร ๖) ช้ัน ๑๕ 
  3) ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษำ (อำคำร ๗) 
ช้ัน ๑๕  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเสนอรำยช่ือห้องประชุม ทั้ง 3 รำยช่ือ และมอบหมำยนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกลุ 
รวบรวมรำยช่ือห้องประชุมภำยในมหำวิทยำลัยให้ อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม เพื่อน ำเข้ำระบบกำรจองห้องประชุม
ออนไลนต์่อไป 

 4.7 การจัดตั้งส านักงานตรวจสอบภายใน   
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้เสนอขอจัดตั้งส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน โดยน ำเข้ำพิจำรณำ                  
ในที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 6/2561 ที่ประชุมมีมติ
รับทรำบ และมอบหมำยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไปศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม นั้น  หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้ปรับแก้
โครงสร้ำงกำรบริหำรจำก “ฝ่ำย” เป็น “งำน” และแบ่งคนให้ชัดเจนตำมสำยงำน ตำมมติที่ประชุมคณะ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑              
จึงน ำเข้ำหำรือในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำร
แนบ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักกำรแต่ให้ชะลอไว้ก่อน โดยมอบหมำย ดร.จ ำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วย
ตรวจสอบภำยใน ศึกษำรำยละเอียดและปรับโครงสร้ำงอัตรำก ำลังและต ำแหน่งในส ำนักงำนให้มีควำมเหมำะสม 
เพื่อสรุปกรอบอัตรำก ำลังเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยในล ำดับต่อไป 

 4.8 รายงานผลการน าเสนอการช าระเงินผ่าน Electronics Banking   
  เนื่องจำกรัฐบำลต้องกำรผลักดันเข้ำสู่อนำคตของสังคมไร้เงินสดอย่ำงเต็มรูปแบบ ธนำคำร 
ไทยพำณิชย์ จึงได้พัฒนำระบบเน้นกำรช ำระเงินในรูปแบบดิจิตอลให้นักศึกษำมีทำงเลือกในกำรช ำระมำกข้ึน 
และวันที่ ๑๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ธนำคำรไทยพำณิชย์จะปิดกำรช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำผ่ำนทำงหน้ำ
เคำน์เตอร์อย่ำงถำวร (ยกเว้นสำขำในมหำวิทยำลัยจะเปิดบริกำรเฉพำะในช่วงที่มีกำรรับช ำระ) กองคลังจึงได้
รำยงำนกำรน ำเสนอกำรช ำระเงินผ่ำน Electronics Banking รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเสนอแนวทำงกำรเพิ่มบริกำรระบบ Cross Bank Bill Payment และระบบ
เว็บไซต์มหำวิทยำลัย Smart Online Payment ในกำรช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำของนักศึกษำ 
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 4.9 การพิจารณาเง่ือนไข แผนการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ มีภำรกิจด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนกำรประกันอุบัติเหตุให้แก่ 
นักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำทุกคน โดยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ได้เปิดโอกำสให ้
ผู้ประกอบธุรกิจด้ำนประกันภัยยื่นขอเสนอกำรคุ้มครองกำรเกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษำ โดยมีผู้สนใจยื่น  
แบบข้อเสนอแผนกำรประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษำ ๓ รำย ได้แก่ 
  1) บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
  2) บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
  3) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
  โดยส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ได้พิจำรณำเงื่อนไขควำมคุ้มค่ำ และผลประโยชน์ที่นักศึกษำ
จะได้รับ รวมถึงพิจำรณำเบี้ยประกันภัยในรำคำที่แตกต่ำงกันของแต่ละบริษัท เห็นว่ำ บริษัท เมืองไทย
ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) มีเงื่อนไขควำมคุ้มครองที่ดีกว่ำและคุ้มค่ำรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำและ
มหำวิทยำลัย และมีค่ำเบี้ยประกันที่ถูกที่สุดจำกผู้ยื่นข้อเสนอ ๓ บริษัท ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ จึงน ำเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ร่วมกันพิจำรณำเงื่อนไขของผู้ยื่นเสนอแผนประกัน
อุบัติเหตุของทั้ง ๓ บริษัท รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินกำร 

 4.10 การพิจารณาการให้ทุนการศึกษาผู้ท่ีมีการเรียนสูงสุดของสาขาวิชาประจ าภาคเรียนท่ี 
2/2560 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ส่งรำยช่ือนิสิตที่มีผลกำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำ
ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2560 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ร่วมกันพิจำรณำ
กำรให้ทุนกำรศึกษำฯ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม 1) เห็นชอบ ให้ทุนกำรศึกษำผู้ที่มีรำยช่ือนักศึกษำที่มีผลกำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำตำมที่
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเสนอ ทั้ง 85 คน  
  2) มอบหมำยคณบดีแต่ละคณะ ติดตำมสำขำวิชำที่ยังส่งผลกำรเรียนไม่ครบให้เร่งด ำเนินกำร 
และให้หำแหล่งเงินทุนมอบให้แก่นักศึกษำผู้ที่มีกำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำนั้นๆ และรำยงำนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบอีกครั้งหนึ่ง 

 4.11 การพิจารณาเลือกและก าหนดวิธีการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย           
ท่ีหมดวาระ 
  ด้วยคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย ตำมค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ           
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 4/2558 ลงวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ.2558 ได้หมดวำระลงแล้ว ประกอบไปด้วย
ต ำแหน่ง ดังนี้ 
  1) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย ด้ำนกฎหมำย 
  2) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย ด้ำนงบประมำณ 
  3) กรรมกำรผู้แทนคณบดี ซึ่งเลือกกันเอง จ ำนวน 2 คน 
  4) กรรมกำรผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นเทียบเท่ำคณะ ซึ่งเลือกกันเอง จ ำนวน 2 คน 
  5) กรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร และประเภททั่วไป วิชำชีพเฉพำะหรือ
เช่ียวชำญเฉพำะ ซึ่งเลือกกันเอง ประเภทละหนึ่งคน จ ำนวน 2 คน 
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  6) กรรมกำรผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยประเภททั่วไป วิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ 
ซึ่งเลือกกันเอง จ ำนวน 1 คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้แทนคณบดี ซึ่งเลือกกันเอง จ ำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ และอำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์  มำกสุข และกรรมกำรผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ ซึ่งเลือกกันเอง จ ำนวน 2 คน ได้แก่ อำจำรย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ และอำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร 
โชติรัตนศักดิ์  และมอบหมำย กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรเลือกกรรมกำร ในข้อ                        
5) กรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร และประเภททั่วไป วิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ ซึ่งเลือกกันเอง 
ประเภทละหนึ่งคน จ ำนวน 2 คน และ ข้อ 6) กรรมกำรผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยประเภททั่วไป วิชำชีพเฉพำะ
หรือเช่ียวชำญเฉพำะ ซึ่งเลือกกันเอง จ ำนวน 1 คน ต่อไป 

 4.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 
กรกฎำคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบกำรขอปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยขอย้ำยงำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไปสังกัด            
ในกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี กองบริหำรงำนบุคคล จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่องกำร
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อน ำเ ข้ำที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่องกำรแบ่งสว่นรำชกำร
ภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และมอบหมำยให้แต่ละหน่วยงำนส ำรวจและตรวจสอบ
รำยละเอียดโครงสร้ำงของกำรแบ่งส่วนรำชกำรให้ครบถ้วน 

4.13 ข้อมูลอัตราว่างและแผนการสรรหาการบริหารอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  กองบริหำรงำนบุคคล แจ้งข้อมูลอัตรำว่ำงของพนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) 
พนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ที่จะเปิดสรรหำตำมแผนกำรสรรหำ 
และกำรบริหำรอัตรำก ำลังในครั้งที่ 1/2562 รวมทั้งสิ้น 11 อัตรำ ดังนี ้
  1) พนักงำนมหำวิทยำลัย งบประมำณแผ่นดิน (โอนย้ำย) จ ำนวน 4 อัตรำ 
  2) พนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) จ ำนวน 4 อัตรำ 
  3) พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 3 อัตรำ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ข้อมูลอัตรำว่ำงและแผนกำรสรรหำกำรบริหำรอัตรำก ำลังของพนักงำน
มหำวิทยำลัย ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗/2561  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๗/๒๕61 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕61 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 
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อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๗/๒๕61 น ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2  แนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ส่งแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำข้อหำรือเกี่ยวกับ  
กำรบริหำรงำนบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ โดยมีสำระส ำคัญคือ กำรพิจำรณำข้อหำรือต่ำงๆ นั้นควรมีกำร
พิจำรณำไปตำมล ำดับช้ันของผู้บังคับใช้กฎหมำย ในเบื้องต้น หำกบุคลำกรในสังกัดสถำบันอุดมศึกษำใด 
มีข้อสงสัยหรือมีข้อปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ ให้ขอหำรือไปยังหน่วยงำน 
ที่ดูแลข้อบังคับของสภำสถำบันอุดมศึกษำนั้น ก่อนเป็นล ำดับแรก หรือหำกข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเป็นปัญหำ  
ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับของสภำสถำบันอุดมศึกษำ ก็อำจน ำเสนอสภำสถำบันอุดมศึกษำ
วินิจฉัยต่อไปได้ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของกองบริหารงานบุคคล  
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร 
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) งำนสรรหำ และบรรจุแต่งตั้ง ได้ปรับแก้ไขแผนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและ 
กำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำป ีตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่  
๑๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๑ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  2) รำยละเอียดในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มค ำขอมีบัตรประจ ำตัวหรือมีบัตร
ประจ ำตัวใหม่ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ที่มำติดต่อขอใช้บริกำร และลดกำรใช้ทรัพยำกร (กระดำษ) 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  3) รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกำรอบรมโครงกำรให้ควำมรู้ ปลุกจิตส ำนึกในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตให้กับเครือข่ำยภำครัฐต่อต้ำนกำรทุจริตภำยใต้โครงกำร “ข้ำรำชกำรไทยไร้ทุจริต”  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 รายงานผลการด าเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา  
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 
  1) ผลกำรประเมินตำมแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-based) โครงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผลกำรประเมินจำกคะแนนเต็ม ๑๐๐ % มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ด ำเนินกำรได้ ๙๕.๔๕ %  
  2) สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ระดับหลักสูตร 
ณ วันตรวจประเมินฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.5 รายงานผลการด าเนินงานของกองอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม  
  กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้รำยงำนผลกำรกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ดังนี ้
  1) กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่และด้ำนอื่นๆ ก่อนเปิดภำคเรียน  
  2) กำรจัดสอบแข่งขันให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)  
และได้ด ำเนินกำรจัดส่งยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒๗๗,๗๒๐ บำท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยย่ีสิบบำทถ้วน) 
ให้แก่กองคลังเพื่อท ำกำรออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมน ำรำยได้เข้ำโครงกำรเช่ำพื้นที่ของมหำวิทยำลัยฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 สรุปผลการด าเนินงานของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
  รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ ได้รำยงำนผลกำรรักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี 
ระหว่ำงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง ๔ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๑  
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้สรุปผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโดย         
เว็บโอเมตริกส์ประจ ำเดือนกรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้บริหำร
ระดับสูงที่รับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงประเทศของสถำบันอุดมศึกษำไทย ประจ ำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ สิงหำคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ 
  ๔) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์  ฟุ้งขจร ได้รำยงำนสรุปจ ำนวนเสื้อโปโลสีเหลือง ซึ่งได้สั่ง
จัดท ำเสื้อโปโลสีเหลอืง จ ำนวน ๑,๐๐๐ ตัว เพื่อแจกให้แก่อำจำรย์ บุคลำกร ศิษย์เก่ำ ชุมชน และนักศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จ ำนวน ๘๙๒ ตัว คงเหลือเสื้อทั้งสิ้น จ ำนวน ๑๐๘ ตัว 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และ               
ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) อำจำรย์ ดร.กัมปนำท คูศิริรัตน์ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย              
ได้จัดท ำบทควำมวิจัยเผยแพร่ พร้อมน ำเสนอผลงำนวิจัย ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติไอซีทีศิลปำกร
วิชำกำร ๒๕๖๑ เรื่อง กำรออกแบบและพัฒนำสื่อแอนิเมช่ัน ๒ มิติ เพื่อน ำเสนอข้อมูลกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพ          
เชิงพำณิชย์ และในครั้งนี้ได้รัยรำงวัลน ำเสนอผลงำนวิจัยดีเด่นแบบปำกเปล่ำ   
  2) สำขำวิชำฟิสิกส์ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรปรับควำมรู้พื้นฐำนนักศึกษำใหม่ระดับสำขำ 
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ในวันอังคำรที่ ๑๗ กรกฎำคม พ.ศ.
๒๕๖๑ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 



๑๓ 
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  1) อำจำรย์มีเดียน  จูมะ ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุมนำนำชำติ ในหัวข้อกำรพัฒนำด้ำน 
จิตวิญญำณ กำรส่งเสริมคุณค่ำทำงวัฒนธรรม และกำรพัฒนำท้องถ่ิน ณ UNIVERSITAS MAHASARASWATI 
DENPASAR ณ เมืองบำหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่ำงวันที่ ๕ - ๘ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๑   
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรท ำนุ บ ำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย : เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยแบบสร้ำงสรรค์สู่ประชำชน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ  
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำกำรเป็นผู้ประกอบกำร ได้รำยงำนผลโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะด้ำนกำรตลำดส ำหรับผู้ประกอบกำรยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในวันที่ ๕ - ๗ มกรำคม 
๒๕๖๑    
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิงห์ สิงห์ขจร อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำร
สื่อสำรองค์กำร และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สรรพัชญ์  เจียระนำนนท์ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน 
ได้รำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ เพื่อน ำเสนอบทควำมวิจัย ในงำน The European Conference 
on Media, Communication & Film (EuroMedia 2018)  ณ สหรำชอำณำจักร ระหว่ำงวันที่  ๖ - ๑๒ 
กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๑  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล  
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนกำรอบรม “เทคนิคกำรประชุมและกำรเขียนรำยงำนกำรประชุม” เมื่อวันที่  
๓ - ๔ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ท่ำพระจันทร์)     
  2) รำยงำนกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมกำรจัดประชุมและเสนอผลงำนวิชำกำรระดับนำนำชำติ  
ครั้งที่ ๔๙ (ISAGA 2018) ระหว่ำงวันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อำคำรสิริวิทยำ คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 
  ๓) รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญสมำชิก Engagement Thailand ประจ ำปี ๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องโรงละครเล็ก ช้ัน ๔ อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์  
ดร.สำโรช บัวศรี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.1๑ ข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ส่ งข้อมูลทำงวิชำกำร ประจ ำเดือนกรกฎำคม 
๒๕๖๑ รำยละเอียดดังนี้ 



๑๔ 
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  1) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง ปฏิทินวิชำกำร ประจ ำภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1
  2) ข้ันตอนด ำเนินงำนลงทะเบียนเรียน ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
  3) รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำ กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ TCAS  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
  4) รำยงำนสรุปผลกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ภำคพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
  5) ปฏิทินกำรด ำเนินงำนคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำสถำบันอุดมศึกษำ TCAS ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.1๒ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) วิทยำลัยกำรดนตรี ได้รำยงำนผลกำรประกวดดนตรีโครงกำรประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรี
ไทยเพื่อพัฒนำทักษะแก่เยำวชน ระดับชำติ ครั้งที่ ๔ เนื่องในวันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครบรอบ ๘๒ ปี ระหว่ำงวันที่ ๒๘ - 3๐ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์  
  2) ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ได้สรุปโครงกำรศึกษำดูงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำกิจกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนำศักยภำพงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำกิจกรรมและบุคลำกรด้ำนกิจกรรม ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 
  3) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร /กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน ๖ โครงกำร /กิจกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  4) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เทคนิคกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self – assessment Report : SAR) และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เมื่อวันที่ ๑ - ๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน ๑๔ และห้อง
ประชุม เอ.ซี.คำร์เตอร์ ช้ัน ๕ อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  5) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนฯ  
ที่เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561  
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 8/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 
27 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 



๑๕ 
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 6.2 โครงการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจ า รุ่นท่ี 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ได้รับหนังสือจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เรื่อง ขอควำมร่วมมือในกำรจัดอบรมกำรขยำยผลกำรฝกึอบรม
โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ โดยวิทยำกรจำกหลักสูตรจิตอำสำ 904 หลักสูตรหลัก
ประจ ำ รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้ำ เป็นแม่พิมพ์” ก ำหนดจัดอบรมในวันเสำร์ที่ 25 สิงหำคม พ.ศ.2561 จึงขอ
ควำมร่วมมือคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทุกท่ำนเข้ำรับฟังกำรอบรมในนำมมหำวิทยำลัย และเตรียม
นักศึกษำประมำณ 1,200 คน อำจำรย์และบุคลำกร 300 คน และบุคคลภำยนอก 100 คน โดยสวมเสื้อสี
เหลือง รำยละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ส ำนักงำนอธิกำรบดี และส ำนัก
กิจกำรนิสิตนักศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมจิตอำสำ 904 หลักสูตรหลักประจ ำ รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้ำ           
เป็นแม่พิมพ์” 

 6.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์ 
  คณะครุศำสตร์ได้ก ำหนดจัดกิจกรรม/โครงกำร จัดกิจกรรม/โครงกำร ดังนี้ 
  1) วันที่ 24 สิงหำคม 2561 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน “ โครงกำร 9 
ตำมรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน กิจกรรมน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่สถำนศึกษำ 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  2) วันที่ 18 – 19 สิงหำคม และ 1 – 2 กันยำยน พ.ศ.2561 จัดกิจกรรมอบรมคูปองคร ู2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรกำรวัดผลและประเมินผลส ำหรับครูในยุคศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรกำรผลิตสื่อ               
วิดีทัศน์ของสำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

6.4 วันสามสมเด็จเจ้าพระยา 
 มูลนิธิสำมสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอเชิญคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมงำน “วันสำม

สมเด็จเจ้ำพระยำ” เพื่อบ ำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ ผู้มีคุณูปกำรคุณต่อประเทศไทยอย่ำงอเนกอนันต์ คือ สมเด็จ
เจ้ำพระยำบรมมหำประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนำค)  สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำพิชัยญำติ (ทัด บุนนำค)  และสมเด็จ
เจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)  ในวันเสำร์ที่ 25 สิงหำคม พ.ศ.2561 เวลำ 09.00 น.                 
ณ ห้องจริยธรรม อำคำร 19 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 หนังสือเส้นทางสู่บัณฑิต 
นางสาวอรุณี  คุ่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ นักศึกษำที่เข้ำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2560 และ 

2561 ยังไม่ได้รับหนังสือเส้นทำงสู่บัณฑิต มี 2 ประเด็น คือ 1) ปีกำรศึกษำ 2560 มีกำรจัดท ำระเบียบ
ข้อบังคับและอยู่ในช่วงกำรพิจำรณำ 2) โครงสร้ำงหลักสูตรอยู่ในข้ันตอนกำรเสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) จึงได้จัดท ำหนังสือเส้นทำงสู่บัณฑิตแจกให้กับนักศึกษำทั้ง 2 ปีพร้อมกัน จ ำนวน 
8,000 เล่ม  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.6 พิธีวางศิลาฤกษ์ หอพักนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เรื่องศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 

ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเรื่องกำรก่อสร้ำงหอพักศึกษำ งบประมำณ 50 ล้ำนบำท ขณะนี้ได้ประกำศคู่ลงนำม           
ในสัญญำเรียบร้อยแล้ว จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้ในเดือนกันยำยน พ.ศ.2561 และจะมีพิธีวำงศิลำฤกษ์                 
ในวันที่ 18 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยร่วมพิธีวำงศิลำฤกษ์ รำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง และข้อควรระวัง 
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ดร.จ ำนงค์  ตรีนุมิตร แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ หน่วยตรวจสอบภำยใน จะจัดประชุม                     
เชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อตกลง และข้อควรระวัง ของปีงบประมำณ พ.ศ.2561                 
ในวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 อำคำร 11 ซึ่งได้ด ำเนินกำรส ำรวจและส่งหนังสือไปยัง              
ทุกหน่วยงำนทรำบ และมีผู้สนใจตอบรับกำรประชุมประมำณ 240 ท่ำน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.8 ระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) 
 นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ระบบประเมินบุคลำกรโดยผู้ร่วมงำน 

(Peer Assessment) รอบประเมิน 1 เมษำยน – 30 กันยำยน พ.ศ.2561 ก ำหนดเปิดระบบกำรประเมิน 
ระหว่ำงวันที่ 18 - 31  สิงหำคม พ.ศ.2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.8 การแสดงดนตรีเมียนมาร์และดนตรีจีน ประจ าปีการศึกษา 2561  
  วิทยำลัยกำรดนตรี ขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมชมกำรแสดงดนตรี 
เมียนมำร์และดนตรีจีน ในวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ.2561 เวลำ 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องแสดงดนตรี                 
ช้ัน 16 อำคำร 27 วิทยำลัยกำรดนตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยมีกำรแสดงดนตรี 
“เมียนมำร์” โดยอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยย่ำงกุ้ง และนักศึกษำวิทยำลัยกำรดนตรีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และกำรแสดงดนตรี “จีน” โดยอำจำรย์จำกคณะกำรดนตรีและภำพยนตร ์มหำวิทยำลยั
ครุศำสตร์เทียนจินสำธำรณรัฐประชำชนจีน และนักศึกษำวิทยำลัยกำรดนตรีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑6.4๐ น.  
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


