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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 3/๒๕61 

วันจันทร์ท่ี 24 กันยายน 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. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
5. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุง่โรจนเ์จริญ รองอธิกำรบด ี
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบด ี
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบด ี
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

1๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๑. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
1๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต โกวิทวที คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
1๗. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๘. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๙. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
๒๐. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๑. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
2๒. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๓. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
2๗. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
2๘. อำจำรย์พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
๒๙. นำงสำววรรณดี   อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่4/2561 วันพฤหสับดทีี่ 4 ตลุำคม พ.ศ.๒๕61 เวลำ 13.0๐ น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์ บัวทอง ติดรำชกำร 
๒. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ติดรำชกำร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
2. นำงบุญเพ็ญ หงส์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
3. นำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
4. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
5. ดร.จ ำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
6. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำทีห่ัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

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

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  1.1 ก าหนดการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
  พลเอกดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้แจ้งก ำหนดกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรอบที่ 2     
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ช่วงเดือนกันยำยน 2561 เรียงตำมล ำดับดังนี้  
   1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ   
   2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี  
   3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
   4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
   5. มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

ในกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ อำจจะเป็นช่วง                
เดือนพฤศจิกำยน 2561 จะต้องมีกำรประชุมเฉพำะกิจ เพื่อหำรือเกี่ยวกับรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ต้องด ำเนินกำร
เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรตรวจเยี่ยมครั้งนี้ โดยมีแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำท้องถ่ิน
ในท้องที่ตน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน โดยเน้นกำรท ำหน้ำที่
เป็นมหำวิทยำลัยเพื่อท้องถ่ิน และงบประมำณที่องคมนตรีมีส่วนผลักดันให้เกิดข้ึน 2) กำรพัฒนำครู เนื่องจำก
มหำวิทยำลัยเติบโตมำจำกวิทยำลัยครู และองคมนตรีเล็งเห็นว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นผู้น ำด้ำนกำรผลิตครู 
ควรมีกำรปฏิบัติที่ชัดเจน    
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มติท่ีประชุม รับทรำบ ก ำหนดกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และ
มอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมหำรือเป็นกำรเฉพำะกจิ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบกำรน ำเสนอในวันที่องคมนตรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2561 ต่อไป 

 1.2 การเปิดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561  
  กำรเปิดกำรเรียนกำรสอนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ต้อง
ขอขอบคุณกองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ที่ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 
และส ำนักกิจกำรนักศึกษำที่ดูแลนักศึกษำเป็นอย่ำงดี เพียงแต่มีเรื่องร้องเรียนจำกชุมชนว่ำมีกำรใช้เสียงดัง                   
ในช่วงเปิดภำคเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร 
  นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้ด ำเนินกำรหำข้อมูล และจัดท ำ
หนังสือช้ีแจงข้อมูลต่ำงๆ ไปยังชุมชนให้ทรำบเรียบร้อยแล้ว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.3 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
  กำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ได้ด ำเนินกำร
ถึงข้ันตอนกำรลงคะแนนเสียง โดยก ำหนดให้มกีำรลงคะแนนเสียงเลือกในวันจันทร์ที่ 24 กันยำยน 2561 
ระหว่ำงเวลำ 09.00 – 15.00 น. ณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ช้ัน 1 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์   

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

 1.4 งานเกษียณอายุราชการ “ไพลินมณีศรีเกษียณ” 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดงำนเกษียณอำยุรำชกำร “ไพลินมณี                     
ศรีเกษียณ” ในวันศุกร์ที่ 21 กันยำยน 2561 ณ อำคำร 1 ช้ัน 4 กำรด ำเนินงำนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย                    
จึงขอขอบคุณส ำนักงำนอธิกำรบดี และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ร่วมกันด ำเนินกำรจัดงำน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ งำนเกษียณอำยุรำชกำร “ไพลินมณีศรีเกษียณ” 

 1.5 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี พ.ศ.2561  ณ วัดป่าสัก (วัดจ าปาสัก) 
  ขอเชิญร่วมท ำบุญเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคี ประจ ำปี พ.ศ.2561 เพื่อสมทบทุนบูรณะ
หลังคำกุฏิ และสร้ำงฐำนรั้วรอบพื้นที่วัด ณ วัดป่ำสัก (วัดจ ำปำสัก) หมู่ 4 ต ำบลดำวเรือง อ ำเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี ในวันอำทิตย์ที่ 28 ตุลำคม 2561 เวลำ 11.00 น.  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.6 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยำยน                   
พ.ศ.2561 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ แต่งตั้งให้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ 
เป็นคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน                    
พ.ศ.2565 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 1.7 การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหาร 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มอบกระเช้ำผลไม้พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ                   
เพื่อแสดงควำมขอบคุณ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิกูล  และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย                
มหำบรรพต ได้ปฏิบัติหน้ำที่บริหำรในต ำแหน่งรองอธิกำรบดี และ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต โกวิทวที และ
อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ ได้ปฏิบัติหน้ำที่คณบดี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย            
ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหำคม พ.ศ.๒๕61 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2561 โดยไม่มี
กำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 สรุปชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดครุภัณฑ์ จ านวน               
3 รายการ 
  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้สรุปช้ีแจงรำยกำรครุภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร  
ที่ได้รับงบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 หมวดครุภัณฑ์ โดยมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและด ำเนินกำร
เสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้ง 3 รำยกำร  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรด ำเนินกำรตำมข้ันตอน
ต่อไป   

 3.2 ระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) 
 นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ระบบประเมินบุคลำกรโดยผู้ร่วมงำน               

(Peer Assessment) รอบประเมิน 1 เมษำยน – 30 กันยำยน พ.ศ.2561 ได้ปิดระบบกำรประเมิน ตั้งแต่
วันที่ 27 กันยำยน พ.ศ.2561 โดยส ำนักคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรประมวลผลกำรประเมินบคุลำกร
โดยผู้ร่วมงำน และน ำส่งไปยังกองบริหำรงำนบุคคลเพื่อด ำเนินกำรในล ำดับต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ากรอบอัตราก าลัง ระยะสี่ปี พ.ศ.2562-2565 
  นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ได้จัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง ระยะสี่ปี พ.ศ.2562 – 2565                
ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยำยน พ.ศ.2561 เวลำ 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อำคำร 11 
ช้ัน 9 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยได้รับเกียรติจำกรองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นวิทยำกร และระยะเวลำ 1 เดือนหลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำรครั้งที่ 1 ทุกหน่วยงำน
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ต้องด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังในโครงกำรครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 18 – 19 ตุลำคม 
พ.ศ.2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปผลโครงกำรประชุม               
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง ระยะสี่ปี พ.ศ.2562-2565 และสรุปข้อเสนอแนะจำก             
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นำยกสภำมหำวิทยำลัย เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทรำบครั้งต่อไป  

 3.4  การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ 
  มติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยำยน พ.ศ.2561 
มีมติอนุมัติให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ ประจ ำปี 2560 – 2561 จ ำนวน 3 ท่ำน มีดังนี้  
  1) นำยเรืองยศ พิมพ์ทอง ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำดนตรีตะวันตก
  2) พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สำขำวิชำ
สังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ  
  3) พลต ำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำ วิชำ           
รัฐประศำสนศำสตร์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรอนุมัติให้ปริญญำกิตติมศักดิ ์ประจ ำปี 2560 – 2561 จ ำนวน 3 ท่ำน 

 3.5 แจ้งความคืบหน้าโครงการจัดสร้างอาคารหอพักของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
  กำรด ำเนินกำรจัดสร้ำงอำคำรหอพักของศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จังหวัดสุพรรณบุรี      
ได้ก ำหนดวันวำงศิลำฤกษ์ ในวันอังคำรที่ 18 กันยำยน พ.ศ.2561  ขณะนี้ก ำลังด ำเนินกำรในข้ันตอน                 
กำรประสำนกับทำงบริษัทที่ผ่ำนกำรประกวดรำคำ โดยมีกำรหำรือในส่วนของแนวทำงกำรก่อสร้ำง และ             
กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ โดยจะด ำเนินกำรมอบพื้นที่ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2561 และ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรสร้ำงหอประชุมศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนกำรประกวดรำคำ               
กำรออกแบบหอประชุม  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ขออนุมัติจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมอนุมัติแหล่งเงิน 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดจ้ำงสื่อภำยนอก เพื่อเผยแพร่ข่ำว 
และกิจกรรมของมหำวิทยำลัย ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม – เดือนกันยำยน พ.ศ.2561 เป็นที่เรียบร้อย จึงได้ขอ
อนุมัติเงินจำกมหำวิทยำลัยฯจ้ำงสื่อฯ ดังกล่ำว ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน พ.ศ.2562               
ระยะเวลำ 12 เดือน เป็นจ ำนวนเงิน 513,600 บำท (ห้ำแสนหนึ่งหมื่นสำมพันหกร้อยบำทถ้วน)                 
ตำมใบเสนอรำคำพร้อมรำยละเอียดดังแนบ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กำรขออนุมัติจัดจ้ำงสื่อ
ประชำสัมพันธ์พร้อมอนุมัติแหล่งเงิน ได้น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ            
เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ.2561 ได้มีมติอนุมัติงบประมำณจำกเงินกองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัย ในวงเงิน
เท่ำที่จ่ำยจรงิ แต่ไม่เกิน 600,000 บำท ต่อปี ในกำรบรหิำรจัดกำรเรื่องกำรจำ้งสือ่ประชำสมัพันธ์มหำวิทยำลยั 
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  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข เสนอแนะเพิ่มเติมว่ำ มหำวิทยำลัยควรมีเป้ำหมำยในกำร
ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยในแต่ละปีที่ชัดเจน โดยเน้นกำรจัดงบประมำณเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ในช่วงกำร
จัดกิจกรรมงำนสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) งำนรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร เพื่อให้เห็นควำมแตกต่ำงมำกกว่ำกำรประชำสัมพันธ์เป็นรำยเดือนที่อำจเห็นภำพ        
ไม่ชัดเจน 

  อาจารย์พรรณา พูนพิน กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศได้ก ำหนด
ทิศทำงและแนวทำงในกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย โดยสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำร และน ำเสนอข่ำวได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ จึงขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนแจ้งรำยละเอียด
กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ให้ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศทรำบลว่งหน้ำ หรือขอควำมอนุเครำะห์
เข้ำร่วมประชุมเตรียมงำนที่หน่วยงำนจัดข้ึนเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร           
ให้บุคลำกรทั้งภำยในภำยนอกมหำวิทยำลัยทรำบ  

  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม เสนอแนะเพิ่มเติมว่ำ ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยควรมีส่วนร่วม
ในกำรวำงยุทธศำสตร์กำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยตลอดระยะเวลำ 12 เดือน ว่ำมีแนวทำงในกำร
ประชำสัมพันธ์ในเรื่องใด โดยให้ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศเป็นฝ่ำยขับเคลื่อนและประชำสัมพันธ์            
ในเชิงรุก เพื่อเป็นกำรหลอมรวมกำรท ำงำนของทุกหน่วยงำนและทุกหน่วยงำนสำมำรถเห็นภำพลักษณ์ของ   
กำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยไปในทิศทำงเดียวกันและชัดเจนมำกยิ่งขึ้น  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ลำวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบดี และอำจำรย์
พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศน ำข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
และที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ไปประชุมหำรือในกลุ่มคณะกรรมกำร
ประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับแผนกำรก ำหนดทิศทำงกำรประชำสัมพันธ์ และประเด็นหรือรูปแบบ
กำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยที่ชัดเจน โดยเน้นประชำสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละสำขำวิชำหรือแต่ละคณะ 
เพื่อสร้ำงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหำวิทยำลัย และดึงดูดผู้ที่สนใจเข้ำมำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ          
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมำกยิ่งข้ึน และขอควำมอนุเครำะห์คณะและหน่วยงำนต่ำงๆ แจ้งรำยละเอียดกำรจัด
กิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ให้ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศไดท้รำบล่วงหน้ำ เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในกำร
วำงแผนและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้บุคลำกรทั้งภำยในภำยนอกมหำวิทยำลัยทรำบ 

 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  1) ตำมค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ 26/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณบดี สั่ง ณ วันที่ 18 กันยำยน พ.ศ.2557 นั้น คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะหมดวำระลง
ในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 
  2) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคุณสมบัติ และวิธีกำรสรรหำ
คณบดี พ.ศ.2547 ข้อ 5 ระบุว่ำ “ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ประกอบด้วย 
   (1) อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน 
   (2) ผู้แทนจำกสภำวิชำกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยคัดเลือก จ ำนวนสำมคน 
   (3) ผู้แทนจำกสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
คัดเลือก จ ำนวนสำมคน 
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  ให้คณะกรรมกำรสรรหำแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำร” 
  อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคุณสมบัติ  
และวิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ.2547 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยจึงคัดเลือกคณะกรรมกำรสรรหำ
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลตำมรำยช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์   
  1) รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ  ประธำนกรรมกำร  
  2) ศำสตรำจำรย์ ดร.สุมำลี สังข์ศรี   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย ์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์  กรรมกำร 
  5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณภร ศิริพละ   กรรมกำร 
  6) อำจำรยไ์ซนิล   สมบูรณ์    กรรมกำร 
  7) นำยวีระยุทธ   กุลศักดิ์   กรรมกำร 
  8) นำงสำวสำครรัตน์  เถำะรอด  เจ้ำหน้ำที่ 
  9) นำงสำวกรกำญจน์  อุ่นบ้ำน   เจ้ำหน้ำที่ 

 4.3 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2560 ระดับสถาบัน และ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่ง ดังต่อไปนี้ 
  1) (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 ระดับสถำบัน 
  2) (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง เพื่อกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ.2560 ระดับสถำบัน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 ระดับสถำบัน และ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง             
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ระดับสถำบัน และมอบหมำยอำจำรย์ 
ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ด ำเนินกำรประสำนผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง เพื่อกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ระดับสถำบัน ต่อไป 

 4.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้สรุปรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับคณะ ระหว่ำงวันที่ 22 สิงหำคม – 21 กันยำยน พ.ศ.2561 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยัรว่มกันพิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบผลคะแนน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับคณะ 
โดยให้เปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 2 ปี และแนบประเด็นข้อเสนอแนะของแต่ละ
คณะเพื่อรำยงำนต่อสภำมหำวิทยำลัยทรำบต่อไป  

 4.5 การพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ตำมที่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต ต ำแหน่งรองอธิกำรบดี ก ำลังจะเกษียณอำยุ
รำชกำร ในวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2561 เพื่อให้กำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยมีประสิทธิภำพ เรียบร้อย
และต่อเนื่อง ประกอบกับภำรกิจงำนในด้ำนกำรจัดท ำแผนและนโยบำย และงำนบริหำรอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นงำน
ที่มีควำมยุ่งยำกและซับซ้อน ต้องอำศัยผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์สูง มหำวิทยำลัยจึงเสนอให้
จ้ำงผู้เกษียณอำยุรำชกำรดังกล่ำว ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่ปรึกษำให้แก่มหำวิทยำลัย 
  โดยมีเหตุผลควำมจ ำเป็น/แผนงำนตำมภำรกิจที่มอบหมำยให้ปฏิบัติ ดังนี ้
   1) ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร 
บริหำรจัดกำรงบประมำณ 
   2) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรด ำเนินโครงกำรยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
เพื่อพัฒนำท้องถ่ิน 
   3) ประสำนเครือข่ำยด้ำนแผน กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถ่ินด้ำนควำม
ร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 
   4) ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับกำรก ำกับและกำรตรวจติดตำม
ขององคมนตรี  
   5) งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต ได้ขออนุญำตออกจำกที่ประชุม เนื่องจำกเปน็
ผู้มีส่วนได้เสียในกำรพิจำรณำวำระดังกล่ำว  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต เป็นที่ปรึกษำ          
ด้ำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนบริหำรจัดกำรงบประมำณของมหำวิทยำลัย   

 4.6 การพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สานสายใย รวมใจ            
ลูกสุริยะ)” ครั้งท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 และ (ร่าง) รายละเอียดงาน “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” 
    มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดโครงกำร “คืนสู่เหย้ำศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัย           
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ)” ครั้งที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เพื่อพบปะ
สังสรรค์และสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ำได้มีโอกำสสนับสนุนทรัพยำกร และ/หรือ
ทุนกำรศึกษำ ตลอดจนกำรคัดเลือกศิษย์เก่ำดีเด่นที่บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อน ำมำเชิดชูเกียรติประวัติ             
ให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมภำยนอก นอกจำกนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ควำมเคลื่อนไหว
และควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนของสมำคมศิษย์เก่ำฯ ในวันเสำร์ที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561                 
เวลำ 17.00 – 22.00 น. ณ สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มหำวิทยำลัยจึงได้
จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร              
“คืนสู่เหย้ำศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ)” ครั้งที่ 2 ประจ ำปี
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กำรศึกษำ 2561 และ (ร่ำง) รำยละเอียดงำน “สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ” ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร “คืนสู่เหย้ำศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ)” 
ครั้งที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 และ (ร่ำง) รำยละเอียดงำน “สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ” 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 ขอเชิญเข้าร่วมคณะเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางพันธกิจด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันอุดมศึกษาเมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ได้เชิญมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมเป็นองค์ประกอบคณะเดินทำง  
ไปเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและศิลปวัฒนธรรม ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน – 1 ธันวำคม พ.ศ.
2561 ณ เมืองมะริด มณฑลตะนำวศรี สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ โดยขอให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงจำกต้นสังกัด และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรนี้บำงส่วนให้แก่             
ผู้เดินทำง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน “จารยานุสรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561”  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ได้เชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ไปเป็นเกียรติในงำน “จำรยำนุสรณ์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561” เพื่อแสดงมุทิตำจิตแด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร  
ในวันศุกร์ที่ 28 กันยำยน พ.ศ.2561 เวลำ 17.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 
2550 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 รายงานผลคะแนนการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคลมหาวิทยาลัย 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย  
โดยส่งสรุปจ ำนวนผู้มำลงคะแนน และสรุปผลคะแนนตำมผู้แทนแต่ละประเภทของกำรเลือกคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน 
และแนวทางการจัดท าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
  กองนโยบำยและแผน ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำรจัดท ำโครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 3 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอำคำร 11 ช้ัน 9 
(อำคำรรับรอง) มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของราชการ 
  กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้สรุปผลกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรวิเครำะห์
หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของรำชกำร ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหำคม – 1 กันยำยน พ.ศ.2561           
ณ บ้ำนสวนแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครำม 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.6 ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น 
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้รำยงำนผลกำรสรุปของคณะกรรมกำรคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น  
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหำคม พ.ศ.2561 เพื่อรับโล่พระรำชทำนในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ  
“รำชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” พิเศษ/2561 ผลกำรคัดเลือกได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิลันธนำ เลิศสถิตธนกร 
ตัวแทนจำกคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำให้รับรำงวัลนักวิจัยดีเด่น  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และ     
ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญำกุล ได้รำยงำนกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร 
ในกำรออกข้อสอบ ณ โรงแรมแกรนด์ฮำวเวิร์ด กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 - 26 สิงหำคม พ.ศ.2561 
  2) สำขำวิชำภำษำไทย ได้แจ้งรำยช่ือนักศึกษำที่สร้ำงช่ือเสียงให้แก่มหำวิทยำลัย ในโครงกำร 
“เสริมสร้ำงทักษะทำงภำษำไทย เทิดพระเกียรติเนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ” ประจ ำปีพุทธศักรำช 2561 
  3) สำขำวิชำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ ได้รำยงำนกำรไปรำชกำรและกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ ณ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 
  4) คณะมนุษยศำสตร์ฯ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 1) สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรปฐมนิเทศ 2) สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรแห่เทียน 3) สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรไหว้ครู  
4) สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรจิตสำธำรณะฯ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) คณะวิทยำศำสตร์ฯ ได้รำยงำนผลกำรรับรองกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถำบันที่จัด
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย 



๑๑ 
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  2) สำขำวิชำเคมี ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ “2nd International 
Conference on Media Studies 2018 (ICMS2018)” ในวันที่ 29 สิงหำคม พ.ศ.2561 ถึง 1 กันยำยน พ.ศ.
2561 ณ มหำวิทยำลัยอุตระ ต ำบลซินโต๊ะ เมืองจังโหลน รัฐเคดำห์ ประเทศมำเลเซีย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะครุศาสตร์  
  คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ 
รำยวิชำชีพครู กิจกรรม : กำรผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ในวันที่  
7 - 8 สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
  2) รำยงำนสรุปผลกำรเข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรปฏิบัติงำน
กำรเงินกำรคลังภำครัฐ ระหว่ำงวันที่ 1 - 2 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  3) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป  ได้รำยงำนผลกำรประชุมสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป  
ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหำคม 2561 ครั้งที่ 2/2561 ในวันอังคำรที่ 7 สิงหำคม พ.ศ.2561  
และครั้งที่ 3/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยำประมวญวิชำพูล 
  4) นำงสำวจิรฐำทิพย์ วัฒนพำนิช ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ 
ในกำรท ำงำน เรื่อง “แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรประเมินผล กำรควบคุมภำยในฯ” รุ่นที่ 4 ระหว่ำง
วันที่ 6 – 7 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมบุษบง บี ช้ัน 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 1 บำงพลัด กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.10 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) โรงเรียนสำธิต ได้รำยงำนผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561  
  2) คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ.2561 
  3) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนสรุปโครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นที่ 1) ในวันอังคำรที่ 31 กรกฎำคม – 2 สิงหำคม พ.ศ.2561 
และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 และ 26 สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  4) ฝ่ำยอนำมัย ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพ นักศึกษำ            
ภำคปกติรับใหม่ ปีกำรศึกษำ 2561 ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหำคม พ.ศ.2561 จ ำนวน 2,826 คน  
  5) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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  6) กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลสรุปจ ำนวนรำยช่ือผู้เข้ำอบรมควำมรู้                
ในหัวข้อเรื่อง สถำบันพระมหำกษัตริย์ กับประเทศไทย ในวันเสำร์ที่ 25 สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
อำคำร 1 ช้ัน 4 
  7) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนฯ 
ประจ ำเดือนสิงหำคม 2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11  ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
  ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ได้แจ้งหมำยก ำหนดกำร
เสด็จพระรำชด ำเนินไปพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคกลำง / 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ ำนวน 8 วัน 16 รอบ ระหว่ำงวันที่ 9 – 12 และ 16 – 19 เมษำยน พ.ศ.2562  
โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีก ำหนดกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 18 
เมษำยน พ.ศ.2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12  รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ITA) 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนสรุปผลกำรประชุมช้ีแจงกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
เมื่อวันอังคำรที่ 18 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องนนทบุรี 1 ช้ัน 3 อำคำร 4 ส ำนักงำน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.13 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการจัดท านามบัตร 
  คณะกรรมกำรรำยได้ในกำรจัดบริกำรที่เกิดจำกกำรปฏิบัติตำมภำรกิจมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยโรงพิมพ์ฯ ได้จัดท ำนำมบัตรฟรีให้แก่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) 
จ ำนวนคนละ 50 ใบ จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้คณะกรรมกำรกรอกข้อมูลกำรจัดท ำนำมบัตร โดยน ำส่งข้อมูล 
ที่อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ช้ัน 5 (เลขำนุกำรอธิกำรบดี) ภำยในวันศุกร์ที่ 28 กันยำยน พ.ศ.2561 มิฉะนั้น
จะถือว่ำสละสิทธ์ิในกำรจัดพิมพ์นำมบัตร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.14 รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วยวาจา ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
Communication & ICT for Social Inclusion 
  นำงโคลินดำ กรำบำร์-คิตำโรวิช ประธำนำธิบดีหญิงแห่งสำธำรณรัฐโครเอเชีย ได้ให้เกียรติ
เข้ำร่วมงำน ในกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้เป็นเจ้ำภำพ
ร่วมกับ Inter-University Centre Dubrovnik สำธำรณรัฐโครเอเชีย จัดกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
Communication & ICT for Social Inclusion ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 กันยำยน พ.ศ.2561 โดยมีคณำจำรย์
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ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จ ำนวน 8 ท่ำน เข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร
ด้วยวำจำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.15 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเ ปิดเวทีรับฟังผลการวิจัย
การศึกษาสถานการณ์ และสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองกรุงเทพมหานคร 
  ตำมโครงกำรสืบเนื่องควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) และ           
ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ท ำให้เกิดโครงกำรวิจัย เรื่อง กำรศึกษำสถำนกำรณ์และ
สร้ำงตัวช้ีวัดคุณภำพชีวิตชีวิตผู้สงูอำยุในชุมชนริมคลองกรุงเทพมหำนคร โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิทยำ 
วิสูตรเรืองเดช เป็นหัวหน้ำโครงกำร ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)               
และโครงกำรวิจัยดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะด ำเนินกำรเปิดเวทีเพื่อคืน
ข้อมูลสู่สำธำรณะ ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2561 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 
อำคำรสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำประยูรวงศ์ (อำคำร 11) มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ              
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมเปิดเวทีคืนข้อมูลสถำนกำรณ์และ
สร้ำงตัวช้ีวัดคุณภำพชีวิตชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชนริมคลองกรุงเทพมหำนคร ในวันและเวลำดังกล่ำว 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561  
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั ครั้งที่ 4/2561 ในวันพฤหัสบดทีี่ 
4 ตุลำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

  ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรเลือกกรรมกำร             
สภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ลงวันที่ 27 สิงหำคม พ.ศ.2561 นั้น บัดนี้ กำรรับสมัคร
ได้สิ้นสุดแล้ว โดยมีรำยช่ือผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ ดังนี้ 
   หมำยเลข 1  อำจำรย์ ดร.วิกรม  ศุขธณี 
   หมำยเลข 2  รองศำสตรำจำรย์ ดร.จุติมำ  รัตนพลแสนย์ 
   หมำยเลข 3  อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์  
  โดยก ำหนดให้มีกำรลงคะแนนเสียงเลือกในวันจันทร์ที่ 24 กันยำยน พ.ศ.2561 ระหว่ำง
เวลำ 09.00 – 15.00 น. ณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ช้ัน 1 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และจะประกำศผล            
กำรเลือกอย่ำงเป็นทำงกำร ในวันศุกร์ที่ 28 กันยำยน พ.ศ.2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.3 การแข่งขันชกมวยการกุศล “ศึกเพชรหนุ่มน้อย” 
  คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอเชิญร่วมชมกำร
แข่งขันชกมวยกำรกุศล “ศึกเพชรหนุ่มน้อย” เพื่อหำรำยได้สมทบทุนกำรศึกษำ ในวันอังคำรที่ ๒๕ กันยำยน 
พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สนำมมวยลุมพินี โดยรถตู้จะออกเดินทำงจำกมหำวิทยำลัย ในเวลำ 16.30 น. หน้ำอำคำร
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อำคำร 6)  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑2.25 น.  

 
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


