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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 9/๒๕61 

วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 13.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 

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. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

1๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๑. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๓. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
๑๕. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
1๗. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
1๘. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๑๙. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๒. อำจำรย์พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
2๓. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๕. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๒8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติยำ รัศมีแจ่ม รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
29. อำจำรย์ ดร.จริยำภรณ์ เจริญชีพ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
30. อำจำรย์ ดร.มนัสวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่6/2561 วันพฤหสับดทีี่ 13 ธันวำคม พ.ศ.๒๕61 เวลำ 09.0๐ น. 
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๓1. อำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
37. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
๓8. อำจำรย์วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
39. อำจำรยเ์ชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
41. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
42. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
43. อำจำรย์นิศำกร   เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
44. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจริกิตต์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
45. อำจำรย์วิชุณี   สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
46. อำจำรย์ขวัญนภำ   วัจนรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
47. อำจำรย์ธีรำพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๔8. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
49. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
50. อำจำรย์วรรณรจุ   มณีอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
51. อำจำรยห์ทัยรัก   ตุงคะเสน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
52. อำจำรยจ์ักฤษณ์ พนำล ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
54. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
56. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
57. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
๕8. อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
59. อำจำรย์ ดร.ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
60. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
61. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
62. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
63. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
64. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
65. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
66. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน ติดรำชกำร 
2. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ ติดรำชกำร 
3. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ติดรำชกำร 
5. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ   หิรัญวัชรพฤกษ์ ติดรำชกำร 
9. อำจำรยส์ุเมธ   ใจเย็น ติดรำชกำร 

10. อำจำรย์ภัทริำ มำศมำลัย ติดรำชกำร 
11. อำจำรย์วรศิร ิ ผลเจริญ ติดรำชกำร 
12. อำจำรย์อดิเรก วัชรพัฒนกลุ ติดรำชกำร 
13. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร ติดรำชกำร 
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน ติดรำชกำร 
15. อำจำรยส์ุขนิษฐ ์ สะสมสิน ติดรำชกำร 
16. อำจำรยส์มศักดิ ์ อยู่บรบิูรณ์ ติดรำชกำร 
17. อำจำรยเ์พียรพิลำส  พิริยำโภคำนนท ์ ติดรำชกำร 
18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ ติดรำชกำร 
19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ ติดรำชกำร 
20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย ติดรำชกำร 
21. อำจำรยป์ณิตำ   แจ้ดนำลำว ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.จ ำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
2. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำทีห่ัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
3. อำจำรย์ฤด ี กมลสวัสดิ ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 
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 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  1.1 งานแถลงข่าวกิจกรรม เดิน - ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1 กรุงเทพฯ – กรุงธนฯ เชื่อม 
2 แผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมกับคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย จัดงำนแถลงข่ำวกิจกรรมเดิน - ว่ิง กำรกุศล บ้ำนสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ – กรุงธนฯ              
เช่ือม 2 แผ่นดิน ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  เพื่อกล่ำวถึง
วัตถุประสงค์และรำยละเอียดงำน ทั้งนี้ ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคคลำกร และนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว 
โดยมีสื่อมวลชนให้ควำมสนใจเป็นจ ำนวนมำก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวำคม พ.ศ.2561 ณ อำคำร 11           
ช้ัน 9 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.2 การเข้าร่วมรับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  อธิกำรบดี พร้อมด้วยผู้บริหำร เข้ำร่วมรับรำงวัลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส           
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จำกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ซึ่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นมหำวิทยำลัย  ที่มีผลคะแนนกำรประเมิน
สูงสุด ประเภทสถำบันอุดมศึกษำ คิดเป็นคะแนน 93.57 ได้อันดับที่  1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สองของ
สถำบันอุดมศึกษำของรัฐและในก ำกับ 81 แห่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวำคม พ.ศ.2561 ณ อิมแพคเมืองทองธำนี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.3 แนะน าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                 
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ได้แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมล ำดับดังนี้ อำจำรย์ ดร.เธียร  ธี
ระวรวงศ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม  ตริตระกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ  ประจันบำล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ญำณิศำ ตันติปำลกุล และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ  หทัยสมิทธ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี และได้แต่งตั้งรองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี ดังนี้ 
อำจำรย์วรินธร  สีเสียดงำม อำจำรย์สุขนิษฐ์  สะสมสิน และอำจำรย์เชำวน์มนัส  ประภักดี                            

 อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ แจ้งให้            
ที่ประชุมทรำบ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และได้แต่งตั้งรองคณบดี 
ดังนี้ ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์  ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุทธิเมธว์  เกื้อกอบ             
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติยำ  รัศมีแจ่ม  อำจำรย์ ดร.จริยำภรณ์  เจริญชีพ  อำจำรย์ ดร.มนัสวี  ศรีรำชเลำ และ
อำจำรย์ฤด ีกมลสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ         
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ วำระที่สอง              
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โดยรองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นชุดเดิม คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์               
อำจำรย์สรสินธ์ุ  ฉำยสินสอน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร  โสภณำภรณ์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี  
ดุลยทวีสิทธ์ิ 

 อาจารย์เพียงธิดา  เสรีสุทธิกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ อำจำรย์ 
ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย และได้แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิต
วิทยำลัย ดังนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ  ศรีดำมำ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท์  อัศวรัชต์โภคิน และ
อำจำรยเ์พียงธิดำ  เสรีสุทธิกุลชัย 

 อาจารย์จาริวัฒณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม แทน อำจำรย์อำรียำ จุ้ยจ ำลอง 

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

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.4 นักศึกษาได้รับรางวัลกุลบุตรกาชาด ประจ าปี 2561 - 2562 
  ส ำนักงำนยุวกำชำด สภำกำชำดไทย จัดโครงกำรสรรหำ “กุลบุตรและกุลธิดำกำชำด” 
ประจ ำปี 2561 – 2562 เพื่อสรรหำเยำวชนที่มีใจรักในกำรเป็นอำสำสมัคร มีควำมพร้อมที่จะบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม สำมำรถสืบทอดอุดมกำรณ์ของกำชำดสู่เยำวชนรุ่นต่อไปได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรท ำ
หน้ำที่เป็นตัวแทนในกำรเผยแพร่ภำรกิจของสภำกำชำดไทยให้แพร่หลำย รวมทั้งร่วมกิจกรรมที่สภำกำชำดไทย
จัดข้ึนอีกด้วย คณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรคัดสรรเยำวชนที่มีควำมสำมำรถและมีคุณสมบัติเหมำะสม              
และได้รับเกียรติจำกหม่อมรำชวงศ์ปรียำงค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำกำชำดไทย ฝ่ำยกำรจัดหำรำยได้ 
เป็นประธำนในกำรมอบรำงวัลให้แก่ผู้ได้รับต ำแหน่ง กุลบุตรและกุลธิดำกำชำด รวมถึงรำงวัลพิเศษ Smart, 
Strong, Samart ประจ ำปี 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 12 อำคำรภูมิสิริมังคลำนุสรณ์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
โดย นำยณัฏฐพันธ์ แสงค ำ นักศึกษำช้ันปีที่  2 สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับรำงวัลกุลบุตรกำชำด ประจ ำปี 2561 – 2562 นี้ด้วย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕61 

 แก้ไขหน้ำ 3 รำยช่ือผู้มำประชุม แก้ไขช่ือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ วิไลลักษณ์ เป็นคณบดี
วิทยำลัยกำรดนตรี 

 แก้ไขหน้ำ 12 ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่นๆ วำระที่ 6.6 งำนแสดงแสงสีเสียงฉลอง 250 ปี ตำมรอย
กองเรือยกพลข้ึนบกสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช จำกจันทบุรีสู่อยุธยำ” เพิ่มข้อควำม “โดยมีนักศึกษำ
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จ ำนวน 60 คน เข้ำร่วมแสดงแสงสีเสียงฉลอง 250 ปี ตำมรอย
กองเรือยกพลข้ึนบก สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชจำกจันทบุรีสู่อยุธยำ” ด้วย 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2561 โดยมีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 รายงานเหตุฝ้าเพดานทรุดตัวของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องจำกเกิดเหตุก๊อกน้ ำ
บริเวณ ช้ัน 2 ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศช ำรุด ท ำให้เกิดน้ ำท่วมขังและส่งผลให้ฝ้ำเพดำน
ทรุดตัวและพังลงมำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกรำยงำนเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึน และได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณประมำณ 300,000 บำท  ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ประสำนเพื่อด ำเนินกำร
ปรับปรุงต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ กับกับติดตำมกำรปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง 

 3.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินงำนตรวจติดตำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดยขอควำมร่วมมือหน่วยงำนต่ำงๆ 
ประชำสัมพันธ์ให้อำจำรย์/บุคลำกร/นักศึกษำ เข้ำไปตอบแบบประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย 
และกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ทำงเว็บไซต์ http://survey.bsru.ac.th                   
ของมหำวิทยำลัย เพื่อน ำผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว มำจัดท ำเป็นรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนกำรสังเครำะห์
ข้อมูลเพื่อด ำเนินกำรจัดท ำเล่มรำยงำนฯ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ.2561 ต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ากรอบอัตราก าลัง ระยะสี่ปี 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 ซึ่งขณะนี้ยังมี หน่วยงำนที่ยังไม่ส่งกรอบ
อัตรำก ำลัง อีก 4 หน่วยงำน คือ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ และ       
ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี และในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 กองบริหำรงำนบุคคลจะจัดโครงกำรอบรม             
กำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนฯ 2 รุ่น รุ่นละ 120 คน และรุ่นที่ 3 – 5 เป็นกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฯ                 
รุ่นละ 50 คน  

http://survey.bsru.ac.th/
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มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยหน่วยงำนที่ยังไม่ส่งกรอบอัตรำก ำลัง รีบด ำเนินกำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลัง ระยะสี่ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ส่งให้กองบริหำรงำนบุคคลต่อไป 

  3.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าฯ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำโครงกำร “คืนสู่ เหย้ำศิษย์ เก่ำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ)” ครั้งที่ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ในวันเสำร์ที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 กำรด ำเนินกำรกิจกรรมเสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณ    
คณะกรรมกำรทุกท่ำนที่ให้กำรสนับสนุน รวมถึงคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทุกฝ่ำย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.5 สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ระดับสถำบัน เพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 
ซึ่งผลคะแนนกำรประเมินตนเอง (SAR) เพิ่มข้ึนจำกเดิมเป็น 4.29  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

  3.6 ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและรูปเหมือนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์                 
(ช่วง บุนนาค)  
    ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและรูปเหมือนสมเด็จเจ้ำพระยำบรม
มหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 ณ โรงหล่อรุ่งเรืองทรัพย์ ถนนส ำเนำ
พัฒนำ ต ำบลคลองใหม่ อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม และในวันที่ 19 มกรำคม พ.ศ.2562 ก ำหนด         
จัดพิธีพุทธำภิเษกพระพุทธรูป รูปหล่อ และเหรียญของสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (เหรียญทองแดง 
ขนำด 2 ซม. รำคำ 99 บำท รูปหล่อสมเด็จเจ้ำพระยำฯ ขนำด 9 นิ้ว รำคำ 3,500 บำท และรูปหล่อสมเด็จ
เจ้ำพระยำฯ ขนำด 18 นิ้ว 8,500 บำท) สำมำรถสั่งจองได้ที่ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โทรศัพท์ 02 – 473 - 700 ต่อ 1500  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.7 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5” 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 37 แห่ง จัดโครงกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ “รำชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ภำยใต้ชื่อ “สหวิทยำกำรกับกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนตำมศำสตร์พระรำชำ” ระหว่ำงวันที่ 2 – 5 ธันวำคม พ.ศ.
2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยสถำบันวิจัยและพัฒนำ ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเข้ำร่วม
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ “รำชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ                 ใน
ครำวต่อไป   
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การสนับสนุนเจ้าหน้าท่ี และสิ่งอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมป่ันจักรยาน อุ่นไอรักคลายความหนาว 
“สายน้ าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” 
  กรมทหำรปืนใหญ่ที่ 2 รักษำพระองค์ ได้ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ขอรับกำรสนับสนุน
เจ้ำหน้ำที่ และสิ่งอุปกรณ์ส ำหรับเตรียมกำรจัดกิจกรรมปั่นจักรยำน อุ่นไอรักคลำยควำมหนำว “สำยน้ ำแห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์” ในวันอำทิตย์ที่ 9 ธันวำคม พ.ศ.2561 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงได้
จัดท ำค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปั่นจักรยำน อุ่นไอรักคลำยควำมหนำว “สำยน้ ำ
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งมีคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ดังต่อไปนี้  
  1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
  2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หน้ำที่ ควบคุมดูแลและด ำเนินงำนกิจกรรมปั่นจักรยำน             
อุ่นไอรักคลำยควำมหนำว “สำยน้ ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” 
  3. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ หน้ำที่ ประสำนงำนกำรจัดสถำนที่ จุดลงทะเบียน ดูแลอ ำนวย
ควำมสะดวกพื้นที่ต่ำงๆ เปิด-ปิด และดูแลควำมสะอำดห้องสุขำประจ ำอำคำร 
  4. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ หน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียงและบันทึกภำพกิจกรรม
ปั่นจักรยำนอุ่นไอรักคลำยควำมหนำว “สำยน้ ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” 
  5. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล หน้ำที่ ประสำนและอยู่ประจ ำจุดปฐมพยำบำลอำกำรป่วย
เบื้องต้น และพักฟื้นส ำหรับผู้ที่มำเข้ำร่วม กิจกรรมปั่นจักรยำนอุ่นไอรักคลำยควำมหนำว “สำยน้ ำแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์” 
  6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและควำมปลอดภัย หน้ำที่ ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ ำงๆ และ                
ท ำหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัย ดูแลควำมเรียบร้อยของผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรมปั่นจกัรยำนอุ่นไอรักคลำยควำมหนำว 
“สำยน้ ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” 
  7. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ หน้ำที่ ประสำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อบันทึกภำพกิจกรรม
ปั่นจักรยำนอุ่นไอรักคลำยควำมหนำว “สำยน้ ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” 
  8. คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีและกำรแสดง หน้ำที่ จัดกำรแสดงบนเวทีเพื่อสร้ำงควำมบันเทิง
ให้แก่ผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมปั่นจักรยำนอุ่นไอรักคลำยควำมหนำว “สำยน้ ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” 

มติท่ีประชุม รับทรำบ งำนกิจกรรมปั่นจักรยำน อุ่นไอรักคลำยควำมหนำว “สำยน้ ำแห่งกรุงรัตนโกสนิทร”์ 
และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องประชำสัมพันธ์แจ้งเกี่ยวกับกิจกรรม ปั่นจักรยำน อุ่นไอรักคลำยควำมหนำว 
“สำยน้ ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ในวันอำทิตย์ที่ 9 ธันวำคม พ.ศ.2561 เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรด ำเนิน
กิจกรรม และมอบหมำยส ำนักกิจกำรนักศึกษำจัดท ำรำยละเอียดกิจกรรมวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช       
ในวันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ.2561 เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2561 ทรำบ
ต่อไป  

 4.2 (ร่าง) ก าหนดการกิจกรรมงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2562, ก าหนดการงานวันคล้ายวันพิราลัยฯ และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย   
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกับสมำคมศิษย์เก่ำฯ ก ำหนดจัดกิจกรรม
สัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์                   
( ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี  2562 เพื่อแสดงกตเวทิตำคุณแด่สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์                   
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(ช่วง บุนนำค) ในวันที่ 13 - 19 มกรำคม พ.ศ. 2562 จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรกิจกรรมงำนสัปดำหแ์หง่
กำรเชิดชูเกียรติสมเด็จเจำ้พระยำบรมมหำศรีสรุิยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันที่ 13 – 15, 
17 – 19 มกรำคม พ.ศ. 2562, ก ำหนดกำรงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยฯ วันที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2562, และ
พิธีบวงสรวงถวำยเครื่องสังเวย  

มติท่ีประชุม  รับทรำบ (ร่ำง) ก ำหนดกำรกิจกรรมงำนสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำ                 
บรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2562 , ก ำหนดกำรงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยฯ และพิธีบวงสรวง
ถวำยเครื่องสังเวย และมอบหมำยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำรำยละเอียด หำกมีกำรแก้ไข                              
ให้แจ้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์  ฟุ้งขจร เพื่อด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป  

  4.3 สรุปงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้าย            
วันพิราลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
              กองนโยบำยและแผน ได้สรุปกำรขอจัดสรรงบประมำณโครงกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ 
และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อน ำเ ข้ำที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยัร่วมกนัพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2561 วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกำยน 2561 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ สรุปกำรขอจัดสรรงบประมำณโครงกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ 
และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์  ฟุ้งขจร ด ำเนินกำรน ำเข้ำที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติ
งบประมำณต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย จะจัดโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat)  
ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ข้ึน ในวันที่   
23 – 24 ธันวำคม พ.ศ.2561 เพื่อทบทวนกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย ศึกษำ
ระบบและกลไกกำรบริหำรงำนของวิทยำลัยในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและ
ผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยตำมนโยบำยที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด และก ำหนดนโยบำยและแนวทำง
ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้เข้มแข็งเพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้งกระทรวง
อุดมศึกษำ วิจัยและนวัตกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 เลื่อนก าหนดการโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 
2562  
  มหำวิทยำลัยได้มีกำรหำรือในกำรด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทยส่งท้ำยปีเก่ำ 
ต้อนรับปีใหม่ ในช่วงปลำยเดือนธันวำคม เนื่องจำกในช่วงเวลำดังกล่ำวมหำวิทยำลัยมีกิจกรรมต่ำง  ๆ                 
หลำยกิจกรรม และเป็นช่วงสิ้นปี บุคลำกรส่วนใหญ่มีกำรวำงแผนกำรเดินทำงกลับภูมิล ำเนำ จึงเห็นควรให้
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เลื่อนกำรด ำเนินโครงกำรฯ ไปเป็นวันพุธที่ 9 มกรำคม พ.ศ.2562 เพื่อให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงพร้อม
เพรียงกัน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ
เดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมกับคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย ได้จัดโครงกำรเดิน – ว่ิง กำรกุศล บ้ำนสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มกรำคม พ.ศ. 2562              
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อส่งเสริมสุขภำพให้แก่คณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและบุคคลทั่วไป และหำรำยได้ในกำรก่อตั้งกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ของมหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรเดิน – ว่ิง บ้ำนสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 
ประจ ำปี 2562 เป็นไปอย่ำงบรรลผุล มีประสิทธิภำพ จึงได้จัดท ำค ำสั่งฯ ดังกล่ำว รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว ปรับแก้ไขค ำสั่งโดยให้
เพิ่มเติมรำยช่ืออำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ  

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562  
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่  
24 มกรำคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 บัตรอวยพรปีใหม่จากส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้จัดท ำบัตรอวยพรปีใหม่ ประจ ำปี 2562 เพื่อมอบให้
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ทั้งนีไ้ด้จัดส่งบัตรอ ำนวยพรปีใหม่แก่บุคคลและหน่วยงำนภำยนอกที่มีกำร
ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงกัน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนสาธิตท่ัวประเทศ (ระดับประถม) 
  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำ
โรงเรียนสำธิตทั่วประเทศ (ระดับประถม) ซึ่งโรงเรียนสำธิตฯ ไดด้ ำเนินกำรเช่ำพื้นที่สนำมกีฬำ ณ มหำวิทยำลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก ในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

 6.4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพื่อรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยใน ผลกำร
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ปฏิบัติงำนรวมทั้งปัญหำและอุปสรรคและแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรงุ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรบรหิำรจัดกำร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 กิจกรรมอบรมโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต ด้านความรู้และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และ ICT 
  ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมอบรม
โครงกำรกำรพัฒนำสมรรถนะบัณฑิต ด้ำนควำมรู้และทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร และ ICT ระหว่ำงวันที่  
15 – 16 และ 22 - 23 ธันวำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 15 อำคำร 7 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ กิจกรรม : การอบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา          
การเรียนรู้ 
  ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรกำรพัฒนำ
ศักยภำพคณำจำรย์ กิจกรรม : กำรอบรมกำรวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ หัวข้อ “กำรเขียนโครงร่ำง
กำรวิจัยในช้ันเรียน และกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปช่วยท ำวิจัยในช้ันเรียน” ในวันอังคำรที่ 11 ธันวำคม พ.ศ.
2561 ณ ห้อง 301101 อำคำร 30 ช้ัน 11 คณะครุศำสตร์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูทางด้านการสอน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่าน เขียน คิด
วิเคราะห์ 
  คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดโครงกำรอบรมพัฒนำ
ศักยภำพครูทำงด้ำนกำรสอน เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำน เขียน คิดวิเครำะห์ ให้แก่คณะครูโรงเรียน
ประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สมุทรสำคร จ ำนวน 120 คน ระหว่ำงวันที่             
7 – 8 ธันวำคม พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 
เลิกประชุม เวลา ๑6.05 น.  
 
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


