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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 8/๒๕61 

วันจันทร์ท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบด ี
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
4. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุง่โรจนเ์จริญ รองอธิกำรบด ี
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบด ี
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบด ี
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดีและคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี

1๐. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๒. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
1๖. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๗. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๘. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๑๙. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๒๐. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๑. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๔. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
2๕. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๘. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
๒๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
3๐. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
3๑. อำจำรย์วรญัญำ   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
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๓๒. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๓. อำจำรย์อภิญญำ หนูม ี รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำวรรนธ์ ก ำเนิดสินธ์ุ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๕. อำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๖. อำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
๓๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
4๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
4๑. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
4๒. อำจำรยจ์ีระพันธ์ อ่อนเถ่ือน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
4๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๔. อำจำรยส์ุรินทร ์ ผลงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๕. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๖. อำจำรยส์มศักดิ ์ อยู่บรบิูรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๗. อำจำรย์นิศำกร   เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
4๘. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจริกิตต์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๔๙. อำจำรย์วิชุณี   สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
5๐. อำจำรย์ขวัญนภำ   วัจนรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๑. อำจำรย์ธีรำพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๒. อำจำรยเ์พียรพิลำส  พิริยำโภคำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๔. อำจำรย์อมัพร เลิศณรงค์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๕. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๖. อำจำรย์วรรณรจุ   มณีอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
5๗. อำจำรยห์ทัยรัก   ตุงคะเสน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
5๘. อำจำรยจ์ักฤษณ์ พนำล ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
๕๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
6๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
6๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
6๒. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์   ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
6๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
6๔. อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
6๕. อำจำรย์ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
6๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
6๗. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
6๘. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
๖๙. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
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7๐. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
7๑. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
7๒. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ติดรำชกำร 
๒. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์   อภิรัตน์วรเดช ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล ติดรำชกำร 
5. อำจำรยส์ุเมธ   ใจเย็น ติดรำชกำร 
6. อำจำรย์ภัทริำ มำศมำลัย ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์วรศิร ิ ผลเจริญ ติดรำชกำร 
8. อำจำรย์อดิเรก วัชรพัฒนกลุ ติดรำชกำร 
9. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร ติดรำชกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี   คงอินทร ์ ติดรำชกำร 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร ์ แรงเพ็ชร ติดรำชกำร 
12. อำจำรยส์มภำศ สุขชนะ ติดรำชกำร 
13. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน ติดรำชกำร 
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย ติดรำชกำร 
15. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด ติดรำชกำร 
16. อำจำรยป์ณิตำ   แจ้ดนำลำว ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

  
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

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

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 แนะน าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                 
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ได้แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ตำมล ำดับดังนี้ อำจำรย์ ดร.เธียร  ธีระวรวงศ์ 
อำจำรย์ ดร.เกษม  ตริตระกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรญั  ประจันบำล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกุล 
และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ  หทัยสมิทธ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป และ                          
จะด ำเนินกำรแต่งตั้งรองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี โดยแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในครำวถัดไป  

 รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ         
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ตั้งแต่วั นที่ 1 
พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 โดยรองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นชุดเดิม คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                    
ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ อำจำรย์สรสินธ์ุ  ฉำยสินสอน ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร  โสภณำภรณ์ และ                   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธ์ิ 

 อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ                  
ได้แต่งตั้ง อำจำรย์บุปผำ บันลือเสนำะ ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ  แทน อำจำรย์อัมพร                   
เลิศณรงค์ ที่เกษียณอำยุรำชกำร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 1.2 สรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสฯ 
(ITA) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 พบว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยภำพรวมได้คะแนน ITA เท่ำกับร้อยละ 93.57 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 1 จำกจ ำนวน 81 
หน่วยงำน ของประเภทสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและในก ำกับของรัฐ ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน                 
กำรด ำเนินงำนระดับสูงมำก เมื่อพิจำรณำตำมดัชนี พบว่ำ ดัชนีควำมโปร่งใสได้คะแนนสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 
96.34 รองลงมำ คือ ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 95.39 ดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 92.95 ดัชนีควำมพร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 
91.34 และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 89.63 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 1.3 การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
  ดร.สุภัทร จ ำปำทอง เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (กกอ.) เปิดเผยว่ำ กกอ. มีมติ
เห็นชอบและให้เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) รวมทั้งยังได้รับกำรรับรองตำมระบบคุณภำพของสำกลและของสภำวิชำชีพในระดับดีมำก ในจ ำนวน 37 
หลักสูตร จำกสถำบันอุดมศึกษำ 13 แห่ง พบว่ำมีหลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ คือ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รับรองจำกสภำเทคนิค
กำรแพทย์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองในระดับดีมำกด้วย ทั้งนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
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จะน ำรำยช่ือหลักสูตรทั้งหมดประกำศข้ึนเว็บไซต์ สกอ. ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ประชำชนรับทรำบว่ำ ประเทศไทยมีกำร
จัดกำรศึกษำได้ดีมีคุณภำพเทียบเท่ำสำกล 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.4 รายงานสรุปผลการรับสมัคร รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2562 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ รำยงำนสรุปผลกำรรับสมัคร รอบที่ 1 กำรรับด้วย 
Portfolio ปีกำรศึกษำ 2562 สอบสัมภำษณ์วันอำทิตย์ที่ 28 ตุลำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม อำคำร 1               
ช้ัน 4 รำยงำนตัววันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม พ.ศ.2561 พบว่ำ จ ำนวนรับ 5,169 คน มีผู้มำสมัครจ ำนวน 1,264 
คน นักศึกษำผ่ำนกำรสอบและคัดเลือกรวมทั้งหมด 755 คน และกำรรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกำยน – 15 ธันวำคม พ.ศ.2561 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.5 ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียบุคคลในครอบครัวของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอแสดงควำมเสียใจและเป็นก ำลังใจให้กับ                   
ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย กับกำรสูญเสียบุคคลในครอบครัว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.6 ขออนุโมทนาบุญ การร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี พ.ศ.2561  ณ วัดป่าสัก 
(วัดจ าปาสัก) 
  ขออนุโมทนำบุญทุกท่ำนที่ได้ร่วมท ำบุญเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคี ประจ ำปี พ.ศ.2561 
ยอดปัจจัยจ ำนวน 612,451 บำท เพื่อสมทบทุนบูรณะหลังคำกุฏิ และสร้ำงฐำนรั้วรอบพื้นที่วัด ณ วัดป่ำสัก 
(วัดจ ำปำสัก) หมู่ 4 ต ำบลดำวเรือง อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในวันอำทิตย์ที่ 28 ตุลำคม 2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย                
ครั้งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลำคม พ.ศ.๒๕61 มีกำรแก้ไข ดังนี้ 
 หน้ำที่ 8 วำระที่ 4.4 แก้ไขเป็น “4) อำจำรย์ ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ  กรรมกำรผู้แทนคณบดี” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่  4/๒๕61 โดยมี           
กำรแก้ไข   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 3331/2561 สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลำคม 
พ.ศ.2561 ดังนี ้
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  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 

 3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนักศึกษาฯ  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดท ำ
ประกำศของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 ฉบับ ดังนี้  
  1) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใหทุ้นกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีผลกำรเรียนสูงสุด
ของสำขำวิชำ ประกำศ ณ วันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ.2561 
  2) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง กำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2562 ประกำศ ณ วันที่ 2 เมษำยน พ.ศ.2561 
  3) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ทุนกำรศึกษำผู้ที่มีผลกำรเรียนสูงสุดใน
โรงเรียนสำธิต ประกำศ ณ วันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราการจ่ายเบ้ียประชุม (ฉบับท่ี 2) 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เรื่อง อัตรำกำรจ่ำยเบี้ยประชุม (ฉบับที่ 2) เพื่อน ำเรียนที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลยั 
ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ค าสั่ง ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย 
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย   
ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
  1) (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรเสนอช่ือบุคคลเข้ำรับรำงวัลผู้บริหำร
ดีเด่น และบุคลำกรดีเด่น ประจ ำปี 2561  
  2) ก ำหนดกำรโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 
2562 
  3) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผู้บริหำร
และบุคลำกรดีเด่น เพื่อเข้ำรับรำงวัลฯ 
  4) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผลงำน           
ทำงวิชำกำร เพื่อรับรำงวัลฯ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่ง ประกำศฯ หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก ตำมโครงกำรอนุรักษ์สืบสำน
วัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมอบหมำยทุกหน่วยงำน
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับรำงวัลบุคลำกรดีเด่น และมอบหมำยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทุกท่ำน
ร่วมกันคิด Theme งำนส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ ต่อไป 

 4.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินงำนตรวจติดตำม ประจ ำปี พ.ศ.2561 โดยแบ่งกำรตรวจติดตำมออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 
  1) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ตำมแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง) 
  2) กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 
  3) กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2561 
  4) กำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่  
ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
  5) กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน 
  6) กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยตำมควำมเห็น 
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
  คณะกรรมกำรติดตำมฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนระดับหลักสูตร ส ำนัก/สถำบัน/
โรงเรียน/ศูนย์ เรียบร้อยแล้ว และก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในส่วนต่ำงๆ ฝ่ำยเลขำนุกำร
ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 และโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยตำมแผน           
กลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561” และขอควำมร่วมมือหน่วยงำนต่ำงๆ ประชำสัมพันธ์ให้อำจำรย์/บุคลำกร/นักศึกษำ 
เข้ำไปตอบแบบประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย ทำงเว็บไซต์ http://survey.bsru.ac.th ของมหำวิทยำลัย เพื่อน ำผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว มำ
จัดท ำเป็นรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 ต่อไป  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยผู้บริหำรทุกท่ำนช่วยกันประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำและบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนเข้ำไปตอบแบบประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติตำมบทบำท
หน้ำที่ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ทำงเว็บไซต์ http://survey.bsru.ac.th ของมหำวิทยำลัย เพื่อน ำผลกำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำวมำจัดท ำเป็นรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 ต่อไป   

 

http://survey.bsru.ac.th/
http://survey.bsru.ac.th/


๘ 
 

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

 4.3 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  
  พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ มีก ำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในโครงกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน
และพัฒนำครู เพื่อสนองพระรำชปณิธำน พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ในวันพุธที่  31 ตุลำคม พ.ศ.2561 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงจัดท ำโครงกำรจัดกิจกรรม “กำรน ำเสนอกำรด ำเนินงำนที่มุ่งสู่
กำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ินกำรผลิตและพัฒนำครู” ข้ึน เพื่อน ำเสนอรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 3 ด้ำนหลัก 
ได้แก่ (1) กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ใหม่ (2) แผนงำนพัฒนำท้องถ่ิน (3) แผนงำนกำรผลิตและพัฒนำครู
และมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำก ำหนดกำร และค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดกิจกรรม “กำรน ำเสนอกำรด ำเนินงำนที่มุ่งสู่กำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ินกำรผลิตและพัฒนำครู” เพื่อน ำเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 8/2561 และติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนและ
กำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจเยี่ยมขององคมนตรี  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจเยี่ยมขององคมนตรี พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  
โดยนัดหมำยให้ผู้บริหำรทุกท่ำนแต่งกำยด้วยเสื้อสูทสีด ำ ในวันพุธที่ 31 ตุลำคม พ.ศ.2561 

 4.4 แบบส ารวจความคิดเห็น ตราสัญลักษณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ฝ่ำยประคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำแบบส ำรวจ
ควำมคิดเห็น ตรำสัญลักษณ์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ จ ำนวน 5 แบบ ให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำเลือก เพื่อน ำมำใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์ กำรรณรงค์ และกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
มหำวิทยำลัยต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม อำจำรย์ 
ดร.พรรณำ พูนพิน อำจำรย์วรรณรุจ  มณีอินทร์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ ร่วมกันออกแบบ 
ตรำสัญลักษณ์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ             
และน ำเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๕.1  รายงานผลการรักษาราชการแทนอธิการบดี  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต  วณิชยำนันต์ ได้รำยงำนผลกำรรักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี 
ระหว่ำงวันที่ 12 – 16 กันยำยน พ.ศ.2561 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  
  กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลควำมพึงพอใจต่อสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 รำยละเอียด            
ดังเอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.3 รายงานผลการด าเนินงาน ประเภทก่อให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  
  ศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้สรุป            
ผลกำรด ำเนินงำน (ประเภทก่อให้เกิดรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย) ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำร ช่วง ไตรมำสที่ 4 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 6,392,733 บำท (หกล้ำนสำมแสนเกำ้หมื่นสองพันเจ็ดร้อย
สำมสิบสำมบำทถ้วน) โดยน ำส่งให้เป็นเงินรำยได้มหำวิทยำลัย จ ำนวน 1,249,016.60 บำท (หนึ่งล้ำน 
สองแสนสี่หมื่นเก้ำพันสิบหกบำทหกสิบสตำงค์) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  ส ำนัก ศิลปะและวัฒ นธรรม ได้รำยงำนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 3 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
  1) โครงกำรเปิดบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รักษำวัฒนธรรม กำรเสวนำวิชำกำร เรื่อง “มำแล
มำลำยู : มำเลย์ที่ควรรู้ 
  2) กิจกรรมรับกำรตรวจเยี่ยมจำกคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  3) กิจกรรมท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต ครบรอบ 2 ปี ของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริม กิจกำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2561 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียด           
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา  
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรปลูกป่ำในใจคน ตำมศำสตร์
พระรำชำ ในวันที่  21 ตุลำคม พ.ศ.2561 ณ ป่ำชำยเลนทะเลกรุงเทพมหำนคร เขตบำงขุนเทียน 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 

 



๑๐ 
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 ๕.7 รายงานการประชุมของคณะวิทยาการจัดการ  
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้ส่งรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำกำรจัดกำร
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม พ.ศ.2561 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร พัฒนำคุณลักษณะบัณฑิต          
ที่พึงประสงค์และส่งเสริม สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ วัฒนธรรม: แนะแนวและเสริมสร้ำงอัตลักษณ์นักศึกษำใหม่ 
สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ ประจ ำปี 2561 ในวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ.2561   
  2) สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรเผยแพร่ผลงำน
วิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ ในวันที่ 29 – 31 สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษำ  
  3) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนกำรจัดโครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
นักศึกษำช้ันปีที่ 4 ในวันที่ 25 – 26 สิงหำคม และวันที่ 1 – 2 กันยำยน พ.ศ.2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.9 โครงการ “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สานสายใย รวมใจ
ลูกสุริยะ)” ครั้งท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดท ำโครงกำร “คืนสู่เหย้ำศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ)” ครั้งที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เพื่อพบปะ
สังสรรค์และสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ำให้แน่นแฟ้นมำกยิ่งข้ึน พร้อมทั้งสร้ำงเครือข่ำย
ศิษย์เก่ำร่วมพัฒนำวิชำกำรหรือวิชำชีพ และเปิดโอกำสให้ศิษย์เก่ำได้มีโอกำสสนับสนุนทรัพยำกรหรือ
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 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

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

มติท่ีประชุม รับทรำบ 



๑๑ 
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 6.2 แบบสอบถามโครงการพัฒนาตัวชี้ วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพ่ือสังคม 
ระดับอุดมศึกษาไทย ส าหรับผู้บริหาร 
  สถำบันคลังสมองของชำติ ได้จัดท ำแบบสอบถำมโครงกำรพัฒนำตัวช้ีวัดและกลไกกำรรับรอง
งำนวิชำกำรเพื่อสังคม ระดับอุดมศึกษำไทยข้ึน เพื่อรวบรวมข้อมูล ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ำงๆ               
จำกผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพัฒนำตัวช้ีวัดและกลไกกำรรับรองงำนวิชำกำรเพื่อสังคมระดับ
สถำบันของอุดมศึกษำไทย โดยกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 รายงานเหตุทรุดตัวของฝ้าเพดานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เกิดเหตุก๊อกน้ ำบริเวณ ช้ัน 2 
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศช ำรุด ให้เกิดน้ ำท่วมขังและท ำให้ฝ้ำเพดำนทรุดตัวและพังลงมำ 
ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ำใช้งำนไม่ได้ จึงขอแจ้งปิดท ำกำรในวันจันทร์ที่ 29 ตุลำคม พ.ศ.2561 เพื่อด ำเนินแก้ไข
กรณีเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ากรอบอัตราก าลังระยะสี่ปี พ.ศ. 2562 – 
2565 ครั้งท่ี 2 
  กองบริหำรงำนบคุคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำ
กรอบอัตรำก ำลังระยะสี่ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 – 19 ตุลำคม พ.ศ.2561 เวลำ 08.30 
– 16.30 น. ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนส่งกรอบอัตรำก ำลังฯ 
ให้กองบริหำรงำนบุคคล ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ.2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 โครงการการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้จัดโครงกำรกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.
2561 ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอำคำร 6 ช้ัน 15 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
การทุจริตในมหาวิทยาลัย 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดโครงกำรอบรมควำมรู้ เรื่อง กำรปลูกจิตส ำนึก
และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในมหำวิทยำลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 และวันพุธที่ 7 
พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม อำคำร 6 ช้ัน 15 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 



๑๒ 
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เลิกประชุม เวลา ๑2.3๐ น.  
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


