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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 2/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 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. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย   มหำบรรพต รองอธิกำรบด ี
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
4. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุง่โรจนเ์จริญ รองอธิกำรบด ี
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบด ี
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์

1๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร ์ อภิรัตน์บวรเดช (แทน) คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
๑๒. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๓. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๔. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
๑๕. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
1๖. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
1๗. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
1๘. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
22. อำจำรย์พรรณนำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนำนิมิตกูล ติดรำชกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย ์ ฟุ้งขจร ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ติดรำชกำร 
4. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสกุ ติดรำชกำร 
5. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน ติดรำชกำร 
7. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่3/2561 วันจันทรท์ี่ 24 กันยำยน พ.ศ.๒๕61 เวลำ 09.0๐ น. 
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8. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ติดรำชกำร 
9. นำงสำววรรณดี   อัศวศิลปกุล ติดรำชกำร 

10. นำยสุวิทย ์ มุดทะเล ติดรำชกำร 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
2. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
3. นำงบุญเพ็ญ หงส์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
4. นำยชำตรี คนงำนดี (แทน) หัวหน้ำงำนพัสด ุ
5. นำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
6. ดร.จ ำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
7. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำทีห่ัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

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

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องดนตรีเมียนมาร์และเครื่องดนตรีจีน 
  วิทยำลัยกำรดนตรีร่วมกับส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ และสถำบันขงจื้อ จัดโครงกำรอบรม                  
เชิงปฏิบัติกำรเครื่องดนตรีเมียนมำร์และเครื่องดนตรีจีน เพื่อให้ควำมรู้ในเรื่องของกำรปฏิบัติเครื่องดนตรี                
แก่อำจำรย์ นักศึกษำ และบุคคลภำยนอกที่สนใจ อันเป็นประโยชน์ทำงกำรศึกษำ และเพื่อให้มหำวิทยำลัย  
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นศูนย์กลำงด้ำนดนตรีในกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ดนตรีส ำหรับเยำวชน ทั้งนี้จะจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่  21 - 31 สิงหำคม พ.ศ.2561 จึงขอเรียนเชิญ
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมชมกำรแสดงดนตรีเมียนมำร์และดนตรีจีน ในวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ.
2561 เวลำ 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ช้ัน 16 อำคำร 27 โดยมีกำรแสดงดนตรี                 
“เมียนมำร์” น ำโดยอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยย่ำงกุ้ง และนักศึกษำวิทยำลัยกำรดนตรี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และกำรแสดงดนตรี “จีน” น ำโดยอำจำรย์จำกคณะกำรดนตรีและภำพยนตร์ 
มหำวิทยำลัยครุศำสตร์เทียนจิน สำธำรณรัฐประชำชนจีน และนักศึกษำวิทยำลัยกำรดนตรี มหำวิทยำลัย            
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 1.2 การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  
  ปัจจุบันกำรประชำสัมพันธ์รับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงเข้มงวด              
ทั้งกำรประชำสัมพันธ์จุดเด่นของมหำวิทยำลัย คณะ และสำขำวิชำ กำรได้รับรำงวัลต่ำงๆ รวมทั้งกำรแข่งขัน    
ชิงรำงวัลในระดับชำติและนำนำชำติของนักศึกษำและคณำจำรย์ จึงขอควำมอนุเครำะห์ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกันหำแนวทำงในกำรประชำสัมพันธ์และน ำเสนอจุดเด่นของแต่ละสำขำวิชำ 
และคณะ เพื่อประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำมำกยิ่งข้ึน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนร่วมกันประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยผ่ำนสื่อออนไลน์
ต่ำงๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมำกยิ่งข้ึน 

 1.3 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ เพื่อกำรพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย          
สู่คุณภำพควำมเป็นเลิศ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
6/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหำคม พ.ศ.๒๕61 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2561 โดยไม่มีกำร
แก้ไข  

 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี 
และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 7/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหำคม พ.ศ.๒๕61 

 แก้ไขหน้ำ 21 ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง วำระที่ 3.1 เรื่องหนังสือรับสภำพหนี้ของ อำจำรย์            
ธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ ให้ตัดช่ือของอำจำรย์ธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ ออก และระบุ “อำจำรย์คณะวิทยำกำรจัดกำร” 
แทน 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครัง้ที่ 
7/๒๕61 โดยมีกำรแก้ไข   

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  สืบเนื่องจำก คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบกำรขอปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงภำยในส ำนักวิทยบริกำร
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และเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยขอย้ำยงำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำ รและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ไปสังกัดกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี กองบริหำรงำนบุคคล จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศ
มหำวิทยำลัยฯ เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ เพื่อให้กำรแบง่
ส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นไปด้วยควำมถูกต้องและสอดคล้อง               
ตำมโครงสร้ำงและภำระงำนของหน่วยงำนในปัจจุบัน และได้มอบหมำยให้แต่ละหน่วยงำนส ำรวจและ
ตรวจสอบรำยละเอียดโครงสร้ำงของกำรแบ่งส่วนรำชกำรให้ครบถ้วน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้แต่ละหน่วยงำนส ำรวจและตรวจสอบรำยละเอียดโครงสร้ำงของ
กำรแบ่งส่วนรำชกำรอีกครั้ง และท ำบันทึกแจ้งกองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ภำยในวันที่ 7 
กันยำยน พ.ศ.2561 

 3.2 การพิจารณาเลือกและก าหนดวิธีการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย           
ท่ีหมดวาระ 
  สืบเนื่องจำก คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย ตำมค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัย             
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 4/2558 ลงวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ.2558 ได้หมดวำระลงแล้ว ประกอบไป
ด้วยต 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 
  6) กรรมกำรผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยประเภททั่วไป วิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ 
ซึ่งเลือกกันเอง จ ำนวน 1 คน 

  และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมที่ 7/2561 ได้มอบหมำย 
กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรเลือกกรรมกำร ในข้อ 5) กรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรประเภท
วิชำกำร และประเภททั่วไป วิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ ซึ่งเลือกกันเอง ประเภทละหนึ่งคน จ ำนวน 2 คน 
และ ข้อ 6) กรรมกำรผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยประเภททั่วไป วิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ ซึ่งเลือกกันเอง 
จ ำนวน 1 คน ต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนเสนอช่ือ ภำยในวันที่  31 สิงหำคม พ.ศ.2561                
และกำรเลือกผู้แทนคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย ในวันที่ 6 กันยำยน พ.ศ.2561 

 3.3 หนังสือรับสภาพหน้ี 
  สืบเนื่องจำก อำจำรย์คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้ท ำหนังสือช้ีแจงเงินที่ให้จ่ำยช ำระหนี้กรณีกำร
ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิตในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยได้ช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นและขอแบ่งจ่ำย
กำรช ำระ งวดละ 10,000 บำท โดยทำงมหำวิทยำลัยได้ช่วยหำทำงผ่อนช ำระ และอำจำรย์ได้รับทรำบถึง
กระบวนกำรต่ำงๆ และจะด ำเนินกำรผ่อนช ำระต่อไป 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ขณะนี้มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำร
ติดตำมกำรเรียนกำรสอนระดับดุษฎีบัณฑิตของนักศึกษำในแต่ละสำขำวิชำอย่ำงเข้มงวด สืบเนื่องจำกมีนักศึกษำ 
ที่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับกำรขยำยเวลำจนเกินระยะเวลำที่ก ำหนด ประกอบกับมหำวิทยำลัยมีควำมจ ำเป็น
จะต้องพัฒนำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตใหม่เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน มหำวิทยำลัยจึงด ำเนินกำรจัดท ำ
หนังสือช้ีแจงรับสภำพหนี้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ทุนพัฒนำบุคลำกรที่ขอ
ทุนกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเพื่อด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นในท้องท่ีตน 
  พลเอกดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้น ำเสนอข้อแนะน ำเรื่อง แนวทำงกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำท้องถ่ินในท้องที่ตน จำกกำรประชุมนำยกสภำมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง และได้แจ้งก ำหนดกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรอบที่ 2 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ             
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ช่วงเดือนกันยำยน 2561 เรียงตำมล ำดับดังนี้  
   1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ   
   2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี  
   3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
   4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
   5. มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ พลเอกดำว์พงษ์                     
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้แจ้งก ำหนดกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรอบที่ 2 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร ช่วงเดือนกันยำยน 2561 เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในรอบปีที่
ผ่ำนมำว่ำมีควำมต่อเนื่องหรือไม่ และมหำวิทยำลัยต้องเตรียมพร้อมส ำหรับรับกำรตรวจเยี่ยม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุม กำรประชุมนำยกสภำ
มหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง ในวันที่ 14 กรกฎำคม 2560 ทำงเลขำนุกำร
องคมนตรีได้ก ำหนดแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ และในกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยภำพรวม ทั้ง 4 ยุทธศำสตร์ต้องมีควำมชัดเจน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำท้องถ่ินในท้องที่ตน และ
มอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมหำรือ เพื่อกลั่นกรองข้อมูลที่จะน ำลงในแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ และจัดท ำเป็นเล่มรำยงำนผลฯ พร้อมทั้งไฟล์น ำเสนอ ส ำหรับน ำเสนอ                      
ในวันที่องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรอบที่ 2 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ช่วงเดือน
กันยำยน 2561 ต่อไป  
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 4.2 การขออนุมัติงบประมาณในการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
  ส ำนักคอมพิวเตอร์เสนอขออนุมัติงบประมำณในกำรจดัหำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตแบบไร้
สำยเนื่องจำกระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตแบบไร้สำยที่ใช้งำนภำยในมหำวิทยำลัยทัง้หมด กว่ำ 500 จุด ขณะนี้
มีอำยุกำรใช้งำนกว่ำ 6 – 7 ปี และเริ่มเสือ่มสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน ไม่สำมำรถที่จะบ ำรุงรักษำ หรือไม่คุ้มค่ำ
กับกำรบ ำรุงรักษำ จึงน ำเรื่องเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย  (กอม.) ร่วมกันพิจำรณำ
งบประมำณกำรจัดหำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตแบบไร้สำยภำยในมหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 ระบบ ซึ่งใช้
งบประมำณ 13,000,000 บำท (สิบสำมล้ำนบำทถ้วน) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ อนุมัติงบประมำณในกำรจัดหำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตแบบไร้สำยภำยใน
มหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 ระบบ งบประมำณ 13,000,000 บำท (สิบสำมล้ำนบำทถ้วน) โดยใช้งบประมำณ 
บ.กศ.คงคลัง และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติต่อไป  

 4.3 การของบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ประจ าห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 
  งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มี ควำมจ ำเป็นในกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ประจ ำห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 4 เนื่องจำกของเดิมช ำรุดและไม่สำมำรถซ่อมแซมเพรำะไม่ คุ้ม  
กับงบประมำณค่ำซ่อมแซมและอำยุกำรใช้งำนที่นำนและเสื่อมสภำพ จึงของบประมำณสนับสนุนครุภัณฑ์  
เพื่อติดตั้งประจ ำห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 4 คือ จอ LED Display Full Color ระดับควำมชัด P3.91  
ขนำด 4x10 เมตร จ ำนวน 1 จอ เป็นจ ำนวนเงินทั้งหมด 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งครุภัณฑ์
ดังกล่ำว ไม่ได้ตั้งงบประมำณประจ ำปีไว้และมีกำรช ำรุดเสียหำยอย่ำงฉุกเฉิน ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำ ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561                   
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรปรับปรุงซ่อมแซม อำคำร 1 ช้ัน 4 จ ำนวน 12 ล้ำนบำท แต่ในปีนี้                   
เกิดปัญหำจอเสื่อมสภำพ ใช้งำนไม่ได้ จึงอยำกทรำบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ได้ด ำเนินกำรปรับปรุง
อะไรบ้ำง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  เรื่องดังกล่ำวได้หำรือกบั                     
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต สำมำรถจัดสรรงบประมำณให้ 3 ล้ำนบำท  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุม ในปีงบประมำณ                    
พ.ศ.2561 อำคำร 1 ช้ัน 4 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 12 ล้ำนบำท และได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่ำ                        
มีเรื่องระบบเสียง ถ้ำของบประมำณในส่วนนี้จึงเป็นกำรซ้ ำซ้อน หำกจะของบประมำณ เรื่องจอ  LED                     
อย่ำงเดียว แนะน ำให้ขอเป็นงบ บ.กศ.คงคลัง เพื่อให้สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ เห็นควรอนุมัติงบประมำณสนับสนุนครุภัณฑ์ประจ ำห้องประชุมอำคำร 1 ช้ัน 4                   
เพื่อติดตั้งประจ ำห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 4 คือ จอ LED Display Full Color ระดับควำมชัด P3.91  
ขนำด 4x10 เมตร จ ำนวน 1 จอ โดยใช้งบประมำณ บ.กศ.คงคลัง และมอบหมำยงำนเทคโนโลยี                      
ทำงกำรศึกษำช้ีแจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 
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 4.4 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วย กองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมกำร จ ำนวน 7 คน เพื่อกำรบริหำรกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  
แต่เนื่องจำกค ำสั่งมหำวิทยำลัย ที่ 2610/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำมหำวิทยำ ลัย               
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ลงวันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมกำรล ำดับที่ (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์            
สำยัณ พุทธลำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ได้สิ้นสุดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรประเภท
ผู้แทนของส ำนัก สถำบัน และศูนย์ กองคลัง จึงเสนอให้พิจำรณำเลือกกรรมกำรประเภทผู้แทนจำก
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก สถำบัน ศูนย์ ที่เลือกกันเอง จ ำนวนหนึ่งคนเพื่อเป็นกรรมกำร และได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อให้กำรบริหำรกองทุน
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับกำรด ำรงต ำแหน่งตำมข้อบังคับกองทุนฯ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ให้แต่งตั้ง อำจำรย์ธีรถวัลย์  ปำนกลำง เป็นกรรมกำรคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำ
มหำวิทยำลัยฯ 

 4.5   เงินฝากประจ าครบก าหนด 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีบัญชีเงินฝำกประจ ำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครบก ำหนดกับธนำคำรกรุงไทย สำขำสี่แยกบ้ำนแขก จ ำนวน 2 บัญชี เป็นเงิน 
48,163,151.35 บำท (สี่สิบแปดล้ำนหนึ่งแสนหกหมื่นสำมพันหนึ่งร้อยห้ำสิบเอ็ดบำทสำมสิบห้ำสตำงค์  
โดยมติที่ประชุม คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ครั้งที่ 6/2561 ให้ค ำนวณดอกเบี้ยที่ธนำคำรกรุงไทย 
ได้น ำเสนอ และกองคลังได้ด ำเนินกำรหำข้อมูล พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลตอบแทนที่จะได้รับ ในกำรน ำเงินที่
ครบก ำหนดน ำฝำก ดังนี้ 

ประเภทเงินฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียต่อปี 
ธนำคำรกรุงไทย 1.20% 577,95782 
ธนำคำรกรุงเทพฯ 1.25% 602,039.39 
ธนำคำรกสิกรไทย 1.45% 698,365.69 

ธนำคำรไทยพำณิชย์ 1.45% 698,365.69 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำย อำจำรย์มรกต  ภู่ทอง ด ำเนินกำรน ำบัญชีเงินฝำกประจ ำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ครบก ำหนดฝำกกับธนำคำรกรุงไทย 

 4.6 การจัดสรรงบประมาณ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำรำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณ 
โครงกำรยุทธศำสตรม์หำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ประกอบดว้ย 
2 โครงกำร ดังนี้ 
  โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและกำรประกอบ
อำชีพ งบประมำณ 3,449,000 บำท 
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  โครงกำรที่ 2 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส ำหรับนักศึกษำ
ครูในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ งบประมำณ 3,000,000 บำท 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุม แนวทำงกำรยกระดับ
ทักษะควำมสำมำรถภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                        
หำกไม่ด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน ปัญหำที่ตำมมำ คือ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดจะไม่ได้ตำมที่แจ้งส ำนัก
งบประมำณ ในระดับสำขำวิชำ เมื่องบประมำณลงสู่สำขำวิชำ ทุกสำขำวิชำโดยกำรด ำเนินงำนและก ำกับ
ติดตำมของหัวหน้ำภำค และประธำนหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจัดกิจกรรมโครงกำรเสริมทักษะนักศึกษำในแต่
ละหลักสูตร โดยรวมกลุ่มพัฒนำ กลุ่มละ 1 – 2 หลักสูตร ปรับพื้นฐำนและพัฒนำทักษะควำมสำมำรถ
ภำษำอังกฤษให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยจัดกิจกรรมอบรม
ภำษำอังกฤษ หรืออื่นๆ ไม่น้อยกว่ำ 30 ช่ัวโมง เพื่อสอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำอังกฤษของนักศึกษำแต่
ละคนให้ได้คะแนนตำมเกณฑ์มำตรฐำน   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรจัดสรรงบประมำณ โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และมอบหมำย นำงสำวอรุณี  คู่วิมล หำรือกับ รองศำสตรำจำรย์
ปรียำนุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ ด ำเนินกำรร่ำงประกำศฯ แนวทำงกำรยกระดับทักษะควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ
ส ำหรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

 4.7 การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจ าปีพุทธศักราช 2561    
  กรมกำรศำสนำ ได้เชิญชวนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สนองงำนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ในกำรจรรโลงพระพุทธศำสนำให้มีควำมเจริญมั่นคง ขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐิน ประจ ำปี
พุทธศักรำช 2561 ตำมบัญชีพระอำรำมหลวง โดยแจ้งควำมประสงค์มำยังกรมกำรศำสนำ กระทรวง
วัฒนธรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐิน ประจ ำปีพุทธศักรำช 2561 และมอบหมำย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์  บัวทอง ด ำเนินกำรพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมแล้วน ำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

 4.8 (ร่าง) คณะท างาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และร่างปฏิทินกิจกรรม โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) แบบฟอร์มคณะท ำงำน ข้ันตอน
กำรด ำเนินงำน และร่ำงปฏิทินกิจกรรม โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 รำยละเอียดดังนี้ 
  1) สรุปโครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 
  2) ร่ำงค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่  ....../2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท ำงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำชุมชนเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทุกมิติ 
  3) ร่ ำงแบบฟอร์มคณะท ำงำนและข้ันตอนกำรด ำ เนินงำนโครงกำรยุทธศำสตร์ 
รำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โครงกำรกำรพัฒนำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน และกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทุกมิติ 
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  4) ร่ำงแบบฟอร์มตำรำงปฏิทินกิจกรรมโครงกำรยุทธศำสตร์รำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โครงกำรพัฒนำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวทุกมิติ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) คณะท ำงำน ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน และร่ำงปฏิทินกิจกรรม โครงกำร
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
  1) สรุปโครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562   
  2) ร่ำงค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่  ....../2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท ำงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำชุมชนเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทุกมิติ 
  3)  ร่ ำงแบบฟอร์มคณะท ำงำนและ ข้ันตอนกำรด ำ เนินงำนโครงกำรยุทธศำสตร์ 
รำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โครงกำรกำรพัฒนำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน และกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทุกมิติ 
  4) ร่ำงแบบฟอร์มตำรำงปฏิทินกิจกรรมโครงกำรยุทธศำสตร์รำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โครงกำรพัฒนำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวทุกมิติ 

 4.9 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เสนอขอปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำสังคมศำสตร์
เพื่อกำรพัฒนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 – 2561 แด่ พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) เจ้ำอำวำส                  
วัดศรีสุริยวงศำรำมวรวิหำร ในฐำนะผู้มีคุณูปกำรต่อประเทศชำติ ทั้งในด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และเป็นพระ
ผู้น ำกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ อีกทั้งเป็นหลักในกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่กำรพัฒนำชุมชนดีเด่น              
ถือเป็นต้นแบบที่ควรค่ำแก่กำรยกย่องเชิดชู ผู้สร้ำงคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชำติสืบไป 
  วิทยำลัยกำรดนตรี เสนอขอปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 - 2561 แก่นำยเรืองยศ พิมพ์ทอง ในฐำนะผู้ที่อุทิศตนท ำงำนด้ำนดนตรี ในกำรรบั
เป็นประธำนชมรมศิษย์เก่ำเอกดนตรีบ้ำนสมเด็จฯ เพื่อช่วยเหลือครู อำจำรย์ นักศึกษำ ทั้งศิษย์เก่ำและศิษย์
ปัจจุบัน มีควำมกตัญญูต่อสถำบันกำรศึกษำที่ตนเองได้ศึกษำเล่ำเรียน  มีควำมเสียสละเพื่อส่วนร่วมที่จะ
ช่วยเหลือพี่น้องลูกหลำนชำวดนตรีบ้ำนสมเด็จฯ และช่วยพัฒนำดนตรีบ้ำนสมเด็จฯ ให้เป็นที่ยอมรับในแวดวง
กำรศึกษำดนตรีต่อไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  กำรเสนอช่ือบุคคลเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำกิตติมศักดิ ์ดังนี ้
  1) พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำสังคมศำสตร์              
เพื่อกำรพัฒนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 – 2561  และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง 
และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงเขียว ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด 
  2) นำยเรืองยศ พิมพ์ทอง ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำดนตรีตะวันตก ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 – 2561   
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 4.10 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง  อัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ และ
คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ              
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง อัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ และ (ร่ำง) ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ 
คณะกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ และคณะกรรมกำรสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง อัตรำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ และ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ และ
คณะกรรมกำรสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

 4.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน 
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2561 และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2561 
  ตำมที่ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในครำวประชุม ครั้งที่ 8/2561             
เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ.2561 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเป็น              
ส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ คณะกรรมกำรยกร่ำงประกำศและข้อบังคับ ได้ยก (ร่ำง) ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรจัดต้ังส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ.2561 
และ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของ  
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขอน ำเสนอ (ร่ำง) ประกำศ
และข้อบังคับ เพื่อให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ 

 ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) ตรวจสอบกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำภำควิชำให้อธิกำรบดีแต่งตั้งโดยค ำแนะน ำของคณบดีว่ำมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละกี่ปี 
  2) ปรับแก้ไข หมวด 4 งบประมำณ กำรเงิน และรำยได้ ข้อ 21 จำก “บรรดำรำยได้และ
ทรัพย์สินของส ำนักกิจกำรนักศึกษำ” เป็น “บรรดำรำยได้และทรัพย์สินของคณะวิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม”  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยคณบดีแต่ละคณะร่วมกันพิจำรณำ หำกมีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกต
เพิ่มเติมให้แจ้ง นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำรแก้ไข                
เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำปรับแก้ให้มีควำมถูกต้องสมบูรณ์            
ก่อนเสนอสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 

 



๑๑ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 8/๒๕61 
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหำคม พ.ศ.๒๕61 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อำคำร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 8/๒๕61 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 รายงานผลการเข้าสนับสนุนช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ  
  กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรเข้ำสนับสนุน
ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม พ.ศ.2561 โดยได้มีกำรประสำนงำน 
ทีมดับเพลิงพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์เข้ำท ำกำรสนับสนุนและเข้ำพื้นที่เกิดเหตุ โดยใช้วัสดุ อุ ปกรณ์ ในกำร
ด ำเนินภำรกิจช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ชุมชน ดังนี้ 
  1) น้ ำประปำ จ ำนวน 5,000 ลิตร 
  2) น้ ำมันเช้ือเพลิง จ ำนวน 4 ลิตร (แก๊สโซฮอล์ 95) 
  3) เครื่องดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ผลคะแนนอุทธรณ์หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้แจ้งผลคะแนนอุทธรณ์หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ (Evidence-based) โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดยมีผลคะแนนรวมหลังกำรอุทธรณ์ 2,200 คะแนน             
เป็นคะแนนเต็มจำกคะแนนรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบดี และ ดร.ธนิดำ สุจริตธรรม  
ได้สรุปรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เมื่อวันจันทร์ที่ 
6 สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.5 รายงานผลสรุปจ านวนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2561 ครั้งท่ี 1/2561 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนสรุปจ ำนวนรำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุมอำจำรย์และบุคลำกร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหำคม พ.ศ.
2561 ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 4 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6  รายงานการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร / กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 3 โครงกำร / กิจกรรม ดังนี้ 
  1) กำรเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษำ ของคณะครูและนักเรียนจำกศูนย์กำรศึกษำ  
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตกเอง (Self – 
Assessment Report : SAR) และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  3) โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 “กิจกรรมกำรเรียนรู ้
วิถีชีวิตกำรบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน : สินค้ำโอทอปภูมิปัญญำไทย” 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สรุปโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เรื่อง “กำรประชุมวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย
ระดับชำติ ครั้งที่ 10 “ถักทองำนวิจัยท้องถ่ิน....ก้ำวไกลสู่สำกล” ในวันที่ 7 – 8 สิงหำคม พ.ศ.2561             
ณ อำคำรยุพรำชเบญจมงคล (อำคำร 31) มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
  2) รำยงำนผลกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนวิจัยแสดงผลงำนวิจัยร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ประจ ำปี 2561 ในวันที่ 9 – 13 สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ประชุมบำงกอก 
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
  3) ผลกำรได้รับรำงวัลด้ำนกำรวิจัยและด้ำนวิชำกำรของอำจำรย์ และบุคลำกร   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ.2561 โดยใช้งบประมำณ
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ทั้งสิ้นจ ำนวน 4,000 บำท (สี่พันบำทถ้วน) โดยเบิกค่ำใช้สอยจำกงบประมำณ บก.ศ. ปี พ.ศ. 2561                
ของสำขำฯ 
  2) สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปรับ
พื้นฐำนนักศึกษำใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎำคม พ.ศ.2561 โดยใช้งบประมำณ
ทั้งสิ้น 10,800 บำท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบำทถ้วน) จำกงบประมำณบ ำรุงกำรศึกษำ ของสำขำฯ 
  3) สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรศึกษำ 
ดูงำนด้ำนระบบงำนอุตสำหกรรมกำรตรวจจับและกำรควบคุมอัตโนมัติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ในวันที่  
6 กรกฎำคม พ.ศ.2561 ณ บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท สำมมิตรมอเตอร์แมนูแฟค
เจอริง จ ำกัด (มหำชน) จังหวัดสมุทรสำคร  
  4) สำขำวิชำเคมี ได้สรุปโครงกำรหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ปีกำรศึกษำ 
2560 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.9 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) กองบริหำรงำนบุคคล ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำร
พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเพื่อผลักดันส ำนักงำนอธิกำรบดีให้ได้มำตรฐำน ระหว่ำงวันที่ 14 – 16 มิถุนำยน 
พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ และแก่งกระจำน พำรำไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี  
  2) ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้สรุปรำยงำนกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำเว็บไซต์
เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์ส ำหรับสำขำวิชำด้วยโปรแกรม WordPress” ในวันที่ 6 – 7 สิงหำคม 
พ.ศ.2561 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1092 (อำคำร 10 ช้ัน 9) 
  3) โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รำยงำนผลกำรแข่งขันว่ำยน้ ำ
โดยกรมพลศึกษำ ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 25 – 29 มิถุนำยน พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  4) ฝ่ำยอนำมัย ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพ คณำจำรย์และ
บุคลำกร ประจ ำปี 2561 ในวันที่ 11 กรกฎำคม พ.ศ.2561 
  5) คณะครุศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรแข่งขันกีฬำฮอกกี้ รำยกำร พีทีที ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกติิ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 ครั้งที่ 9 ประจ ำปี 
2561 ระหว่ำงวันที่ 24 - 29 พฤษภำคม พ.ศ.2561 ณ โครงกำรจัดต้ังโรงเรียนกีฬำ จังหวัดนครนำยก   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.10 การลาออกจากต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
  อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี ได้ส่งหนังสือขอลำออกจำกต ำแหนง่
คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม พ.ศ.2561 ด้วยเหตุผลเรื่องสุขภำพ และต้องดูแลมำรดำ  
จึงเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงต ำแหน่งคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี และอธิกำรบดีได้ให้กลับมำทบทวนอีกครั้ง             
แต่อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ ได้ท ำบันทึกขอยืนยันกำรลำออกจำกต ำแหน่งคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี             
ในวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
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มติท่ีประชุม 1) อนุมัติกำรลำออกจำกต ำแหน่งคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรีของ อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์               
บุญแจะ ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป   
  2) เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี ดังรำยนำมต่อไปนี้ 
   (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต  วณิชยำนันต ์   ประธำนกรรมกำร 
   (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุมำลี  วงษ์วิทิต  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ   กรรมกำร 
   (5) อำจำรย์วรุตม์   พลอยสวยงำม   กรรมกำร 
   (6) อำจำรย์ประสงค์   ผ่องภิรมย์   กรรมกำร 
   (7) อำจำรย์สมยศ   มะวรคะนอง   กรรมกำร 
   (8) นำยอินกำญจน์   เศรษฐศิวนนท์   เจ้ำหน้ำที่  
   (9) นำยชยนยุช    โอภำสวิริยะกุล   เจ้ำหน้ำที่ 

 5.11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.
2561 
  1) มหำวิทยำลัยได้พัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ินท ำให้
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรมีจ ำนวนมำกข้ึน มหำวิทยำลัยฯ จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลยั
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร พ.ศ. .... เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ในกำรน ำไป
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงชัดเจน 
  2) คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 15/2561  
เมื่อวันอังคำรที่ 7 สิงหำคม พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร พ.ศ. .... และมอบให้ฝ่ำยเลขำนุกำรแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วจึง
น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป 
  3) สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหำคม พ.ศ.
2561 มีข้อเสนอแนะให้ปรับ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำร พ.ศ. .... เป็น (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรให้บริกำร            
ทำงวิชำกำร พ.ศ. .... โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ว่ำด้วยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร พ.ศ. .... 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.12 รายงานการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 9.4 รุ่น 1 “เป็นเบ้า            
เป็น แม่พิมพ์” 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้สรุปรำยงำนกำรจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอำสำพระรำชทำน 
904 รุ่น 1 “เป็นเบ้ำ เป็น แม่พิมพ์” และบรรยำยให้ควำมรู้ เรื่อง “สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย” 
ในวันเสำร์ที่ 25 สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมใหญ่ อำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ พร้อมภำพบรรยำกำศภำยในงำนและผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  
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 5.13 รายงานสรุปผลการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การรับสมัครนักศึกษา ประจ าปี 2562 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รำยงำนสรุปผลกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก           
กำรรับสมัครนักศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ.2562 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ ระหว่ำง
วันที่ 22 – 24 สิงหำคม พ.ศ.2561 โดยมีนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม จำกจังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสระบุรี จ ำนวนทั้งหมด 10,000 คน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.14 สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ภาคเรียนท่ี 1/2562  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้สรุปจ ำนวนผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมช่วงเวลำ               
ที่ก ำหนด ภำคเรียนที่ 1/2562 โดยมีแผนรับทั้งสิ้น 3,998 คน มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 319 คน ช ำระเงินแล้ว 
จ ำนวน 53 คน 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561  
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2561 ในวันจันทร์ที่ 
24 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.2 ระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) 
 นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ระบบประเมินบุคลำกรโดยผู้ร่วมงำน               

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

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ (การประเมินตนเอง) 
  นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอควำมอนุเครำะห์ทุกหน่วยงำน
ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนจัดท ำแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร (กำรประเมินตนเอง)            
ในรอบประเมินที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2561 - 30 กันยำยน 2561 โดยจะท ำหนังสือช้ีแจงและ
ก ำหนดระยะเวลำในกำรส่งแบบประเมินให้ทรำบอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ากรอบอัตราก าลัง ระยะสี่ปี พ.ศ.2562 – 
2565 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง       
กำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง ระยะสี่ปี พ.ศ.2562 – 2565 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยำยน พ.ศ.
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2561 เวลำ 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อำคำร 11 ช้ัน 9 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำโดยได้รับเกียรติจำกรองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นวิทยำกร 
และก ำหนดจัดโครงกำรครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 18 – 19 ตุลำคม พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 รายงานผลการเข้ารับฟังการเสนอโครงการ Smart University 
  ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด ได้ขอน ำเสนอโครงกำร Smart University กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จำกกำรรับฟังกำรเสนอโครงกำร สรุปประเด็นส ำคัญได้ดังนี้ 
  1) กำรให้บริกำรรับเงินและจ่ำยเงิน โดยหลัก “รับสบำย จ่ำยในกรอบ ตรวจสอบได้” 
  2) กำรให้บริกำรนักศึกษำ กำรออม (กอช.) กำรกู้ยืม (กยศ. และ กรอ. บริกำรบัตรนักศึกษำ
บริกำรช ำระเงินผ่ำนระบบ Bill Payment) 
  3) กำรให้บริกำรบุคลำกร ด้ำนกำรออม กำรกู้ยืม วำงแผนกำรลงทุน สร้ำงสภำพคล่องหลัง
เกษียณ 
  4) กำรให้บริกำรกับมหำวิทยำลัย กำรจัดท ำบัตรเครดิต โดยเป็นบัตรพนักงำน สำมำรถ
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมหรือผูกกับกำรท ำประกันอุบัติเหตุ ชดเชยบัตร ATM เดิม หรือใช้ควบคู่กัน และกำร
ให้บริกำรอื่นๆ ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตหรือแอพพลิเคช่ัน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ศึกษำรำยละเอียดโดยสรุปข้อดี และข้อเสีย 
รวมทั้งค่ำบริกำรต่ำงๆ ของโครงกำร Smart University และช้ีแจงที่ประชุมย่อยอีกครั้งหนึ่ง 

 6.6 การประชุมเซ็นสัญญากู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดประชุมเซ็นสัญญำกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ. และ กรอ.) ระหว่ำง
วันที่ 30 – 31 สิงหำคม พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.7 การเข้าร่วมจิตอาสาพระราชทาน "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดรถบริกำรคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ เดินทำงไปสมัครจติ
อำสำพระรำชทำน "เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ.2561  ณ ส ำนักพระรำชวัง สนำม
เสือป่ำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.8 แจ้งความคืบหน้าโครงการจัดสร้างอาคารหอพักของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
  งำนพัสดุได้แจ้งควำมคืบหน้ำ เรื่อง กำรด ำเนินกำรจัดสร้ำงอำคำรหอพักของศูนย์กำรศึกษำ          
อู่ทองทวำรวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้ได้ด ำเนินกำรประกวดรำคำ และผู้รับเหมำได้เซ็นสัญญำกับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพรยำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก ำหนดวันวำงศิลำฤกษ์ ในวันอังคำรที่ 18 
กันยำยน พ.ศ.2561 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.9 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนระดับ
หลักสูตรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว โดยคณะกรรมกำรฯ จะเข้ำตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ระดับวิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                
ในช่วงเดือนตุลำคม พ.ศ.2561 และขอควำมอนุเครำะห์คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร เข้ำร่วม            
ตอบแบบประเมินและแสดงควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ได้ที่ http:// survey.bsru.ac.th 
ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 1 – 30 กันยำยน พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.10 แบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 
  ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ หน่วยตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรจัดส่ง            
แบบประเมินควำมเสี่ยงเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไปยังหน่วยงำน
ต่ำงๆ จึงขอควำมอนุเครำะห์ทุกหน่วยงำนตอบแบบประเมิน หรือสำมำรถสแกน QR Code เข้ำระบบ             
กำรประเมินผ่ำนทำงมือถือ ภำยในวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑7.00 น.  
 
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


