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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 

ครั้งท่ี 4/๒๕61 
วันพฤหัสบดีท่ี 4 ตุลาคม 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 ที่ปรกึษำด้ำนแผนและงบประมำณ 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด 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 ี

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
1๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1๗. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๘. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๙. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ รักษำกำรคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
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 ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
27. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตนักศึกษำ 
28. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
29. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่8/2561 วันจันทรท์ี่ 29 ตุลำคม พ.ศ.๒๕61 เวลำ 09.0๐ น. 
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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 การลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
  พลเอกดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้แจ้งก ำหนดกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรอบที่ 2     
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร โดยมี 2 ประเด็นหลัก คือ กำรพัฒนำท้องถ่ิน และกำรผลิต
และพัฒนำครู ก ำหนดกำรโครงกำรเพื่อรับกำรตรวจเยี่ยมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์            
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันพุธที่ 31 ตุลำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมบ้ำนรับรอง             
อำคำร 11 ช้ัน 9 จึงขอมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรเตรียมพร้อม ดังต่อไปนี้ 
  1) ทุกคณะ/หน่วยงำน รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรที่ได้ร่วมกับท้องถ่ิน  
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก และ            
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ  วิไลลักษณ์ ด ำเนินกำรสังเครำะห์ข้อมูลกิจกรรม/โครงกำรที่ได้ร่วมกับท้องถ่ิน                  
แบ่งออกเป็นด้ำนต่ำงๆ จัดท ำเป็นเล่มข้อมูลเพื่อน ำเสนอ  

3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัโครงกำรท้ำทำยไทย    
4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ รวบรวมข้อมูลกำรตกลงท ำควำมร่วมมือกับ

โรงเรียนต่ำงๆ พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐำนของแต่ละโรงเรียน และเตรียมนักศึกษำและอำจำรย์ของคณะครุศำสตร์ 
เข้ำรับฟังกำรบรรยำยพิเศษจำก พลเอกดำวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  

5) อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ รวบรวมข้อมูลกิจกรรม/โครงกำรของสถำบันขงจื้อ 
6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว ประสำน ดร.พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง เรียนเชิญ               

ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเข้ำร่วมกำรประชุมรับกำรตรวจเยี่ยมขององคมนตรี  
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มติท่ีประชุม  รับทรำบ กำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และมอบหมำย      
ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ำยประชุมหำรือเป็นกำรเฉพำะกิจ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบกำรน ำเสนอในวันที่
องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ.2561 
ต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยำยน พ.ศ.๒๕61  

 แก้ไขหน้ำ 3 ผู้มำประชุม จำก “รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์” เป็น “รองศำสตรำจำรย์               
ดร.สำธิต  โกวิทวที”  

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2561 โดยมีกำร
แก้ไข  

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 การพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต 
มอบหมำยให้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง อำจำรย์ประจ ำและกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และ
แผนบริหำรจัดกำรงบประมำณ การจ้างผู้มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๗๐ ปี บริบูรณ์ เพื่อจ่าย
ค่าตอบแทน โดยมีเหตุผลควำมจ ำเป็น/แผนงำนตำมภำรกิจที่มอบหมำยให้ปฏิบัติ ดังนี้   

๑) อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำจิตวิทยำและปฏิบัติงำนตำมที่สำขำมอบหมำย  
๒) ให้ค ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร 

บริหำรจัดกำรงบประมำณ        
   ๓) กำรด ำเนินโครงกำรยุทธศำสตรข์องมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน 
   ๔) ประสำนเครือข่ำยด้ำนแผน กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถ่ินด้ำนควำมร่วมมือกับ
องค์กรต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก        

๕) ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับกำรก ำกับและกำรตรวจติดตำม
ขององคมนตรี           
   ๖) ภำระงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ากรอบอัตราก าลัง ระยะสี่ปี พ.ศ.2562-2565 
  นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำสรุปประเด็น
กำรบรรยำยของ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นำยกสภำมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลัง ระยะ 4 ปี พ.ศ.2562 – 2565  โดยมี 2 ประเด็นหลัก คือ กรอบอัตรำก ำลังสำยวิชำกำร และ
กรอบอัตรำก ำลังสำยสนับสนุน และหลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำรครั้งที่ 1 ทุกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรรวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังในโครงกำรครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 18 – 19 ตุลำคม พ.ศ.2561 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย กองบริหำรงำนบุคคล จัดท ำสรุปประเด็นกำรบรรยำยของ                  
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นำยกสภำมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง ระยะ 4 ปี 
พ.ศ.2562 – 2565  ส่งไปยังหน่วยงำน/คณะ รับทรำบต่อไป  

 3.3 การแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด ำเนินกำรต่อไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล                   
จึงเสนอแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ตำมล ำดับดังนี้ 
   1) อำจำรย์ ดร.เธียร  ธีระวรวงศ์ 
   2) อำจำรย์ ดร.เกษม  ตริตระกำร 
   3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ  ประจันบำล 
   4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ  ตันติปำลกุล 
   5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ  หทัยสมิทธ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ได้ก ำหนดกำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำแผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ในวันที่ 9 – 11 ตุลำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม จึงเชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเข้ำร่วมประชุมในประเด็น 
ดังนี้ 
  1) รำยงำนสรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ต่อคณะท ำงำนของท่ำน
องคมนตรี 
  2) พิจำรณำปรับกิจกรรม และตัวช้ีวัดของยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน 
  3) ก ำหนดเป้ำหมำย กิจกรรม และตัวช้ีวัดของกำรด ำเนินกำรของโครงกำรตำมยุทธศำสตร์           
ที่ได้รับงบประมำณ ในปี 2562 
  4) เสนอแนะโครงกำรต่อเนื่องที่จะเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐบำลใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้เข้ำร่วมประชุมกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระหว่ำงวันที่ 9 – 11 ตุลำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย      มหำบรรพต       ที่ปรึกษำด้ำนแผนและงบประมำณ 

2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอี่ยมสะอำด  รองอธิกำรบดี 
  3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ     วิไลลักษณ์    ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
  4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง   สุทัศน์ ณ อยุธยำ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  5) นำยอภิชำติ      สิงห์ชัย    รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
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 4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  กองนโยบำยและแผน ได้รวบรวมข้อมูลจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ินตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน ำเรียนที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย
เพื่อจัดส่งข้อมูลให้ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ต่อไป  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบดี    
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ วิไลลักษณ์ และอำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี นัดหมำย              
กำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมรำยงำนสรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ต่อคณะท ำงำน
ของท่ำนองคมนตรี  

 4.3 ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาแก่คนพิการ 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ ดังนี้ 
  1)  (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง นโยบำยกำรรับนักศึกษำ
พิกำร ระดับปริญญำตรี 
  2)  (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรบั
นักศึกษำพิกำรเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2561 
  3) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับ
นักศึกษำพิกำรเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
  1) อำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ศึกษำข้อมูลและ          
รำยละเอียดต่ำง ๆ  จำกหน่วยงำนอื่น ๆ  อย่ำงละเอยีด เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจดัท ำประกำศฯ ของมหำวิทยำลยั 
และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร เป็นผู้ตรวจสอบ ก่อนน ำเสนอนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
  2) มอบหมำยคณะทั้ง 4 คณะ 1 วิทยำลัย ตรวจสอบจ ำนวนนักศึกษำพิกำรและก ำหนด
คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจำกคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติพื้นฐำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และแจ้งส ำนักกิจกำร
นักศึกษำ ภำยใน 1 สัปดำห์ เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำประกำศนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำแก่คนพิกำร ต่อไป 

 4.4 การเลือกคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์ของมหาวิทยาลัยท่ีหมดวาระ 
  คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยตำมค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัย  
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 7/2559 ลงวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ.2559 ได้หมดวำระลง ประกอบไปด้วย
ต ำแหน่ง ดังนี้ 
  1) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย ที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ             
ด้ำนกำรเงินหรือบัญชี จ ำนวน 1 คน 
  2) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย ที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ            
ด้ำนกฎหมำย จ ำนวน 1 คน 



๖ 
 

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

  3) กรรมกำรผู้แทนคณบดี ซึ่งเลือกกันเอง จ ำนวน 1 คน 
  4) กรรมกำรผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่เทียบเท่ำคณะ ซึ่งเลือกกันเอง จ ำนวน 1 คน 
  กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงได้จัดท ำบัญชีรำยช่ือของคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและ
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยที่หมดวำระ เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกัน
พิจำรณำเลือกคณะกรรมกำรดังกล่ำว รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  กำรเลือกบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรบรหิำรกำรเงินและทรัพยข์อง
มหำวิทยำลัย 
  1) นำยคุณำกร  เพชรคง       กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย  
           ที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรเงินหรือบัญชี 
  2) ผศ.สนิท  ชุนดี            กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย  
           ที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญด้ำนกฎหมำย 
  3) ผศ.ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด      รองอธิกำรบดี 
  4) อำจำรย์ ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ    กรรมกำรผู้แทนคณบดี 
  5) อำจำรย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ  กรรมกำรผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่เทียบเท่ำคณะ 

 4.5 รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  กองนโยบำยและแผน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 สะสม ณ 31 สิงหำคม พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนงบประมำณ รวมทั้ง
ก ำกับติดตำมและเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ให้เป็นไปตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 4.6 การเลือกรองอธิการบดีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  ตำมที่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย                  
มหำบรรพต ได้เกษียณอำยุรำชกำร ส่งผลให้ต ำแหน่งรองอธิกำรบดีและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรง
ต ำแหน่งบริหำรต้องหมดวำระไปด้วย เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่ง
บริหำรเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธี กำรเลือก
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร พ.ศ.2547 ตำมข้อ 5 (1) ซึ่งระบุว่ำ “กรรมกำรจำก
ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี จ ำนวนสองคน ให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีสิทธิเลือก ”           
ฝ่ำยเลขำนุกำรจึงน ำเรื่องเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำเสนอ                
รองอธิกำรบดี จ ำนวน 2 คน เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเลือกรองอธิกำรบดี จ ำนวน 2 คน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ                        
เอี่ยมสะอำด และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรง
ต ำแหน่งบริหำร 
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 4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ และรายงานผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ และรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำเดือนกันยำยน 2561 ดังนี้ 
  1) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง กำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ         
ในหลักสูตรระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2562 
  2)  (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ทุนกำรศึกษำผู้ที่มีผลกำรเรียน
สูงสุดของสำขำวิชำ พ.ศ.2561 
  3) สรุปรำยงำนโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ควบคู่สุขภำวะเพื่อกำรพัฒนำงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดและมุ่งพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน 

มติท่ีประชุม 1) เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง กำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำ
ศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2562 และมอบหมำยคณะผู้บริหำรร่วมกัน
ตรวจสอบรำยละเอียดใน (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ หำกมีกำรปรับแก้ให้แจ้ง อำจำรย์อรุณี คู่วิมล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินกำรแก้ไขในล ำดับต่อไป 
  2) เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ทุนกำรศึกษำผู้ที่มีผล            
กำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำ พ.ศ.2561 โดยมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร ตรวจสอบ
รำยละเอียดใน (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง และมอบหมำยอำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ 
และอำจำรย์อรุณี คู่วิมล ร่วมกันจัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ทุนกำรศึกษำผูท้ีม่ี
ผลกำรเรียนสูงสุดของโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำด้วย  
  3) รับทรำบ กำรสรุปรำยงำนโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ควบคู่สุขภำวะเพื่อกำรพัฒนำงำน 
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและมุ่งพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน 

 4.8 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน ได้จัดท ำสรุปข้อมูลของนักศึกษำที่ได้รับกำรสนับสนนุ
ทุนกำรศึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2560 ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 

 4.9 การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราการจ่ายเบ้ียประชุม (ฉบับท่ี ..)  
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรปรับแก้ไขประกำศมหำวิทยำลัย           
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง อัตรำกำรจ่ำยเบี้ยประชุม ลงวันที่ 4 มกรำคม พ.ศ.2559 เฉพำะต ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรหรือประธำนกำรประชุม (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ งำนวินัยและ
นิติกำร กองบริหำรงำนบุคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง อัตรำกำรจ่ำยเบี้ยประชุม (ฉบับที่ ..) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  



๘ 
 

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

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง อัตรำกำรจ่ำยเบี้ยประชุม (ฉบับที่ ..)  เฉพำะ
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรหรือประธำนกำรประชุม (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4.10 (ร่าง) ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้าย 
วันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2562 และ (ร่าง) รายละเอียด 
การจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา            
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2562 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ 
และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2562           
เพื่อแสดงกตเวทิตำคุณแด่สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) มหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำ            
(ร่ำง) ค ำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จ
เจ้ำพระยำบรมมหำศรีสรุิยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2562 รวมถึง (ร่ำง) โครงกำร และรำยละเอียดกำรจดั
กิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติและกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์                
(ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2562 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรำยช่ือในแต่ละฝ่ำย และรำยละเอียดของ 
กำรจัดกิจกรรมฯ หำกมีรำยช่ือคณะกรรมกำรหรือกิจกรรมเพิ่มเติมให้แจ้งได้ที่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์           
ฟุ้งขจร รองอธิกำรบดี ภำยในวันที่ 22 ตุลำคม พ.ศ.2561 และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ           
บำงเขียว และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง ติดตำมเรื่องกำรกรำบทูลเชิญสมเด็จพระสังฆรำชฯ เสด็จ
มำร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์           
(ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2562 

 4.11 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ)” ครั้งท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 
2561 และรายละเอียดการจัดกิจกรรม 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดท ำโครงกำร “คืนสู่เหย้ำศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ)” ครั้งที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เพื่อพบปะ
สังสรรค์และสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงศิษย์ปัจจบุันและศิษย์เก่ำให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน พร้อมทั้งสร้ำงเครอืข่ำยศิษย์เกำ่
ร่วมพัฒนำวิชำกำรหรือวิชำชีพ และเปิดโอกำสให้ศิษย์เก่ำได้มีโอกำสสนับสนุนทรัพยำกรหรือทุนกำรศึกษำ 
ตลอดจนกำรคัดเลือกศิษย์เก่ำดีเด่นที่บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อน ำมำเชิดชูเกียรติประวัติให้เป็นที่รู้จักแก่
สังคมภำยนอก นอกจำกนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ควำมเคลื่อนไหว และควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรด ำเนินงำนของสมำคมศิษย์เก่ำฯ ในวันเสำร์ที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 เวลำ 17.00 – 22.00 น. 
ณ สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ค ำสั่งมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร “คืนสู่เหย้ำ
ศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ) ” ครั้งที่ 2 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 และรำยละเอียดกำรจัดกิจกรรม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่  
9/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)          
ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มตท่ีิประชุม รับทรำบ 

 5.2 ค าสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยฯ การด ารงต าแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
  มหำวิทยำลัยได้จัดท ำค ำสั่ งและประกำศมหำวิทยำลัยฯ กำรด ำรงต ำแหน่งต่ำง  ๆ                       
ในมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
  1) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้ง           
รองอธิกำรบดี 
  2) ค ำสั่ งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้ งคณบดีคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  3) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง ผลกำรเลือกกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
  4) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรแทนผู้ที่พ้นจำกต ำแหน่ง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 5.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าท่ีรองอธิการบดี และค าสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานของรองอธิการบดี 
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำค ำสั่งมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง กำรปฏิบัติงำน
ในต ำแหน่งและหน้ำที่รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด) และค ำสั่งมหำวิทยำลยัฯ 
เรื่อง มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระงำนของรองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ วิไลลักษณ์) 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.4 สรุปจ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน และผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ า 
  กองกลำง และกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิลงคะแนนและผลกำร
เลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ ในวันที่ 24 กันยำยน พ.ศ.2561 รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.5 รายงานกิจกรรม / โครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ  เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) อำจำรย์ ดร.มงคล สมกิตติกำนนท์ ผู้ช่วยคณบดีและอำจำรย์ ดร.อนิตะมงคล สมกิตติกำนนท ์
ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 1 
ระหว่ำงวันที่ 14 – 15 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
  2) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร “กำรเรียนรู้และศึกษำดูงำน
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน” ระหว่ำงวันที่ 3 – 4 กันยำยน พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.6 รายงานกิจกรรม / โครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำน
ผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ (5 ปี) ได้รำยงำนผลกำรแข่งขันโครงกำร Software Park – 
WealthMagik เงินออมสร้ำงชำติ Awards Season 3 ตอน “สนุก และง่ำย กับกองทุนรวม” ณ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร ในวันที่ 17 กันยำยน พ.ศ.2561 
  2) สำขำวิชำผู้ประกอบกำรอำหำร ได้รำยงำนสรุปผลกำรแข่งขันสู่ควำมเป็นเลิศในรำยกำร 
Thailand’s International Culinary Cup (TICC) กำรแข่งขันสุดยอดเชฟไทย 2561 ระหว่ำงวันที่  5 – 8 
กันยำยน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศกำรและกำรประชุมนำนำชำติ กรุงเทพฯ (ไบเทค บำงนำ) 
  3) ศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรสัปดำห์         
วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 16 – 17 สิงหำคม พ.ศ.2561 และวันที่ 20 สิงหำคม 
พ.ศ.2561 ณ อำคำร 1 ช้ัน 1 และช้ัน 4 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.7 รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร                  
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 ได้แก่ โครงกำรพัฒนำศักยภำพของภำคี กลไกลกำรขับเคลื่อนและเครือข่ำยในด้ำนกำรท่องเที่ ยว            
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน และ โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2560 และ            
กำรติดตำมประเมินผลพื้นที่กำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อขยำยผลกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน ปีงบประมำณ พ.ศ.2561  

มตท่ีิประชุม รับทรำบ 
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 5.8 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
เยาวชนในมหาวิทยาลัยระหว่างกรมสง่เสริมคุณภาพสิง่แวดล้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมในพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมของเยำวชนในมหำวิทยำลัยระหว่ำงกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อวันที่ 8 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต 
จังหวัดปทุมธำน ี

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.9 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ  
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี ้
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมพิธีลงนำม
ข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำหลักสูตรฯ ร่วมกับโรงเรียนอู่ทอง และโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย เมื่อวันที่ 6 
กันยำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องพลำยชุมพล โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่รักษำ
รำชกำรแทนอธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 26 – 28 กันยำยน พ.ศ.2561 
  3) งำนพัฒนำระบบงำนฯ กองบริหำรงำนบุคคล ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประชุม          
เชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนกองบริหำรงำนบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561” ระหว่ำง
วันที่ 20 – 21 กรกฎำคม พ.ศ.2561 ณ แอตแลนติส คอนโด รีสอร์ท พัทยำ จังหวัดชลบุรี 
  4) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 2 กิจกรรม / โครงกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  5) สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้รำยงำนผลโครงกำรดำรจัดกำรเรียน           
กำรสอนระดับอุดมศึกษำ สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน กิจกรรมที่ 10 : อบรมทักษะผู้น ำสื่อสำรมวลชน ครั้งที่ 4 
ระหว่ำงวันที่ 1 – 3 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ฝึกทหำรใหม่ กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ จังหวัดชลบุรี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.10 การด าเนินงานเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้น ำข้อค ำถำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ค ำถำมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก และกำรเปิดเผยข้อมูลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนเตรียมข้อมูลเพื่อตอบข้อค ำถำมในกำรด ำเนินงำน               
เรื่องกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 



๑๒ 
 

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

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561  
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั ครั้งที่ 5/2561 ในวันพฤหัสบดทีี่ 
8 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 พิธีบ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดพิธีบ ำเพ็ญกุศลเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ในวันที่  12 ตุลำคม พ.ศ.2561                         
ขอเชิญคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักเรียน เข้ำร่วมกิจกรรมตักบำตรพระสงฆ์จ ำนวน 39 รูป                     
เพื่ออุทิศถวำยเป็นพระรำชกุศลฯ ณ ลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำฯ เวลำ 07.00 น. และร่วมพิธีเจริญ                   
พระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ พร้อมกำรถวำยสักกำระและน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เบื้องหน้ำ                  
พระบรมฉำยำลักษณ์ฯ ณ หอประชุมใหญ่ อำคำร 1 ช้ัน 4 เวลำ 09.00 น.  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศด ำเนินกำรจัดท ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ เข้ำร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลเพื่อถวำยเป็น 
พระรำชกุศลแดพ่ระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 

 6.3 การประกวดทูตกิจกรรม 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอเชิญคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร                
เข้ำร่วมชมกำรประกวดทูตกิจกรรม ในวันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ.2561 เวลำ 14.00 น. ณ อำคำร 1 ช้ัน 4  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 การประชุมคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ขอเชิญคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำน              
กำรประเมินตนเองฯ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองเพื่อกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ในวันจันทร์ที่  8 ตุลำคม พ.ศ.2561 เวลำ 15.00 น.                 
ณ ห้องประชุมอำคำร 11 ช้ัน 9 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 รายงานสรุปโครงการประชุมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ (ระยะท่ี 2) 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พร้อมด้วยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิสภำ
มหำวิทยำลัย และคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย เดินทำงไปประชุมหำรือและศึกษำดูงำน ณ Yunnan 
Agricultural University ( YAU) , Southwest Forestry University ( SWFU)  แ ล ะ  Lijiang Teachers 
College (LJ-EDU), สำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำงวันที่ 12 - 16 กันยำยน พ.ศ.2561 อธิกำรบดีและ
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ผู้บริหำรสูงสุดของทั้งสองมหำวิทยำลัย ให้เกียรติต้อนรับ ซึ่งเป็นโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และ
วิสัยทัศน์ในกำรด ำเนินงำน อีกทั้งหำรือควำมเป็นไปได้ในกำรร่วมมือทำงวิชำกำรต่อไปในอนำคต 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.6 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนที่ยังไม่ด ำเนินกำร

จัดท ำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร ขอให้จัดท ำและน ำส่งกองบริหำรงำนบุคคล  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยหน่วยงำนที่ยังไม่ได้จัดท ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร                 
รีบด ำเนินกำรและน ำส่งกองบริหำรงำนบุคคล 

 6.7 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เรื่อง กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร โดยให้                
ทุกหลักสูตรด ำเนินกำรจัดท ำเว็บไซต์ของตนเอง ขณะนี้มีหลักสูตรที่เข้ำร่วมด ำเนินกำรและจัดท ำเว็บไซต์แล้ว
จ ำนวน 69 สำขำวิชำ และได้ด ำเนินกำรประสำนไปยังสำขำวิชำดังกล่ำวให้เพิ่มเติมข้อมูลบนเว็บไซต์                  
อย่ำงต่อเนื่อง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.8 แผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
  นำสำวอรุณี  คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ (สกอ.) ให้
มหำวิทยำลัยป้อนข้อมูลแผนรับนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดย สกอ.ก ำหนดว่ำ มหำวิทยำลัยต้อง
ป้อนแผนรับในแต่ละรอบ โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน จะด ำเนินกำร ดังนี้ 1) ถ้ำเป็นสำขำวิชำที่ไม่มี
สภำวิชำชีพบังคับ รอบที่ 1 จะให้แผนรับตำม มคอ. เป็นตัวตั้ง รอบที่ 2 จะให้ 50 เปอร์เซ็นต์ ของ มคอ. โดยมี
เงื่อนไข คือ ไม่อนุญำตให้ลดแต่เพิ่มได้ ซึ่งหลักสูตรที่ไม่มีสภำวิชำชีพควบคุม จะมอบอ ำนำจให้ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียนด ำเนินกำร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑6.30 น.  
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