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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 6/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย   มหำบรรพต ที่ปรกึษำด้ำนงบประมำณ 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบด ี
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
6. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุง่โรจนเ์จริญ รองอธิกำรบด ี
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบด ี
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบด ี
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบดีและรักษำกำรในต ำแหนง่
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี

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

 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่1/2562 วันพุธที่ 30 มกรำคม พ.ศ.๒๕62 เวลำ 13.0๐ น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ติดรำชกำร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล ผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
2. นำงบุญเพ็ญ หงส์ทอง ปฏิบัติหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรกองคลัง 
3. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
4. นำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
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 แนะน าทูตกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดกิจกรรมกำรประกวดทูตกิจกรรม Freshy 
Boy & Girl 2018 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เพื่อให้นักศึกษำได้แสดงควำมสำมำรถของตนเอง และส่งเสริม
กำรพัฒนำบุคลิกภำพเพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัย มีนักศึกษำได้รับต ำแหน่งทูตกิจกรรม 
จ ำนวน 11 คน จึงขอแนะน ำทูตกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.2 งานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตงและเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
อธิการบดี 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติในงำนเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 5 ป ีของมหำวิทยำลัยแห่งชำติผิงตงและเข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดอธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 8 - 10 
ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ มหำวิทยำลัยแห่งชำติผงิตง สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมีมหำวิทยำลัยที่เข้ำมำร่วม
ประชุมทั้งหมด 55 มหำวิทยำลัย จำก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนำม มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
ญี่ปุ่น จีน อินเดีย รัสเซีย และอเมริกำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 1.3 การประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเข้ำร่วม
ประชุมหำรือด้ำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ระหว่ำงวันที่ 14 - 18 ธันวำคม พ.ศ. 2561              
ณ มหำวิทยำลัยสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ฮำนอย (University of Social Sciences and Humanities-
Hanoi) สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม มหำวิทยำลัยภำษำต่ำงประเทศกวำงสี (Guangxi University of 
Foreign Language) และมหำวิทยำลัยชนชำติกวำงสี (Guangxi University for Nationalities) สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน เพื่อพัฒนำโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร สู่ควำมเป็นสำกล 
โดยมุ่งเน้นควำมร่วมมืออย่ำงน้อย 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงอำจำรย์และ
นักศึกษำ ด้ำนกำรร่วมมือกำรวิจัยและกำรจัดประชุมน ำเสนองำนวิชำกำรระดับนำนำชำติ และกำรแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมเป็นส ำคัญ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.4 รายการเดินหน้าประเทศไทย : วัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เ ข้ำร่วมรำยกำรเดินหน้ำประเทศไทย            
ตอน วัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส น ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี พร้อมคณำจำรย์ 
นักศึกษำ และคนในชุมชนบริเวณโดยรอบ เข้ำร่วมบันทึกรำยกำร ซึ่งจะออกอำกำศในวันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 
2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.5 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารในการสนับสนุนกิจกรรมป่ันจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” คลายความหนาว 
“สายน้ าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” 
  ขอขอบคุณคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ที่ร่วมด ำเนินกำรสนับสนุนกิจกรรม
ปั่นจักรยำน “Bike อุ่นไอรัก” คลำยควำมหนำว “สำยน้ ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” โดยกรมทหำรปืนใหญ่ที่ 2             
รักษำพระองค์ฯ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแด่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อเป็นกำร
ขอบคุณที่มหำวิทยำลัยให้กำรสนับสนุนสถำนที่และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมปั่นจักรยำน                    
“Bike อุ่นไอรัก” คลำยควำมหนำว “สำยน้ ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 1.6 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
  ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในครำวประชุมครั้งที่ 11/2561            
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย และได้จัดท ำค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเรียบรอ้ย คณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลยั ได้ด ำเนินกำรสรรหำนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย ภำยใต้สำระส ำคัญในข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคุณสมบัติและ
วิธีกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. 2547 และประกำศคณะกรรมกำร 
สรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
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บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประกำศ ณ วันที่ 11 ธันวำคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรสรรหำฯ จึงขอช้ีแจง
รำยละเอียดให้คณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ ปฏิบัติในทำงเดียวกัน ดังนี้ 
  1. ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือ ได้แก่  
   1.1 คณะ เสนอได้คณะละไม่เกิน 2 ช่ือ 
   1.2 ส ำนัก สถำบัน วิทยำลัย หรือหน่วยงำนอื่นที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเทำ่
คณะและส ำนักงำนอธิกำรบดี เสนอได้หน่วยงำนละไม่เกิน 2 ช่ือ 
   1.3 คณำจำรย์ประจ ำหรือบคุลำกรของมหำวิทยำลัย ซึ่งปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำหกเดอืน 
และผ่ำนกำรประเมินกำรทดลองปฏิบัติงำน (15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561) ตำมรำยช่ือแนบท้ำยประกำศนี้               
มีสิทธ์ิเสนอช่ือผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย ไม่เกินคนละ ๑ ช่ือ และกำรเสนอช่ือนั้นผู้เสนอช่ือ            
ต้องลงนำมและมีผู้ลงนำมรับรองไมน่้อยกว่ำ ๑๐ คน โดยคณำจำรย์ประจ ำหรือบุคลำกรของมหำวิทยำลัยคนหนึง่          
มีสิทธ์ิรับรองได้เพียง ๑ ช่ือ  
  2. วิธีกำรเสนอช่ือ 
   2.1 เสนอช่ือตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด  
                           2.2 กำรเสนอช่ือให้ยื่นเสนอรำยช่ือ พร้อมประวัติและผลงำน และข้อมูลรำยละเอียด           
ที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัย ได้ที่ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ช้ัน ๑๔ อำคำร ๑๐๐ ป ี
ศรีสุริยวงศ์ ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 17 –  วันศุกร์ที่ 2๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และวันจันทร์ที่ ๒๔ – วันศุกร์ที่ 
๒๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่ำงเวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 9/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวำคม พ.ศ.๒๕61  

 แก้ไขหน้ำ 6 ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ วำระ 1.3 แนะน ำคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย เพิ่มเติมรำยช่ือ อำจำรย์ฤด ีกมลสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/2561  

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลยั ครั้งที่ 9/2561 โดยมีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  กองนโยบำยและแผน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 และวันที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดดังนี้ 
  1) รำยกำรที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้ำนบำท ให้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยภำยในไตรมำสที่ 1  
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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  2) รำยกำรที่มีวงเงินเกิน 2 ล้ำนบำท ให้ลงนำมสัญญำภำยในไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่ำ รัฐบำลยังใช้หลักกำร
เดิม คือ รำยกำรที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้ำนบำท ต้องมีคู่สัญญำ และต้องด ำเนินกำรเบิกจ่ำยภำยในไตรมำสที่ 1  
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขณะนี้เกือบทุกหน่วยงำนยังไม่ถึงขั้นตอนกำรจัดท ำประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนให้แลว้เสร็จภำยใน
ไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 4.2 รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำรำยงำนกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สะสม ณ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2561 จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ  
  นายอภิชาติ  สิงห์ชัย รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดินของมหำวิทยำลัยโดยภำพรวม           
ในไตรมำสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 11.83 ซึ่งยังต่ ำกว่ำเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 18.46   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนเร่งผลักดันกำรใช้จ่ำยจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด  

 4.3 แนวทางการพัฒนายกระดับทักษะและความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำกำรยกระดับสมทิธิภำพ
ภำษำอังกฤษ CEFR ส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ เพื่อเป็นแนวทำงกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษ 
CEFR ในทุกหลักสูตร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  แนวทำงกำรพัฒนำกำรยกระดับสมิทธิภำพภำษำอังกฤษ CEFR ส ำหรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และขอควำมร่วมมือคณำจำรย์ทุกคณะร่วมกันผลักดันนักศึกษำ             
ให้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพและยกระดับภำษำอังกฤษ  

 4.4   รายงานผลการด าเนินงานรายได้จากการบริการตามภารกิจ 
  กองคลัง ได้รำยงำนสรุปรำยรับ – รำยจ่ำย และกำรจัดสรรรำยได้ตำมภำรกิจปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ได้ทรำบผลกำรด ำเนินงำนและ
พิจำรณำกำรจัดสรรค่ำตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้แนบเอกสำร ดังนี้ 
  1) รำยงำนสรุปรำยรับ-รำยจ่ำย และกำรจัดสรรรำยได้ตำมภำรกิจ ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 
  2) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนรอบ 3 ปี เงินรำยได้ตำมภำรกิจ 
  3)  แบบจัดสรรสวัสดิกำรหน่วยงำน 
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  4) พิจำรณำร่ำงกำรจัดสรรค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยได้จำกกำรบริกำรตำมภำรกิจ 

 4.5 (ร่าง) ค าสั่งเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้เข้ำร่วมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส              
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นกลยุทธ์          
ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งดังนี้ 
  1)  (ร่ำง) ค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรกลั่นกรองเอกสำรกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  2) (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำตรำสัญลักษณ์งำนป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม เห็นขอบ  
  1)  (ร่ำง) ค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรกลั่นกรองเอกสำรกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  2) (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำตรำสัญลักษณ์งำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
  และมอบหมำยประธำนกรรมกำรแต่ละฝ่ำย ตรวจสอบรำยช่ือกรรมกำร หำกมีกำรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมรำยช่ือ แจ้งที่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์  ฟุ้งขจร เพื่อด ำเนินกำรปรับแก้และจัดท ำค ำสั่งต่อไป    

 4.6 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560  
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้สรุปข้อมูลของนักศึกษำที่ได้รับกำรสนับสนุน
ทุนกำรศึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัย เรื่อง กำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตร ระดับปริญญำตรีภำคปกติ  
ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นที่เรียบร้อย จึงสรุปได้ดังนี้ 
 

ประเภททุน/ลักษณะการให้ทุน 
ภาคเรียนท่ี 1/2560 ภาคเรียนท่ี 2/2560 

จ านวนทุนที่
จัดสรร (ทุน) 

ด าเนินการ 
รับทุนแล้ว (คน) 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 
รับทุน (คน) 

ผ่านเงื่อนไข 
การได้รับทุน (คน) 

ประมาณยอด
จัดสรรทุน 

(บาท) 

ทุนประเภทรับตรง 76 50 26 45 115,650 
ทุนประเภทควำมสำมำรถพิเศษ 5 4 1 3 16,800 
ทุนประเภทพิจำรณำผลทดสอบ
ควำมถนัดทั่วไป (GAY) 

7 5 2 5 12,900 

รวม 88 59  53 145,350 
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  นางสาวอรุณี  คู่วิมล  กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่ำ  นักศึกษำที่ ไม่ตรงตำมเงื่อนไข                         
กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ ในกรณีนักศึกษำติด I หำกเกรดมำภำยหลัง จะพิจำรณำให้ได้รับทุนหรือไม่ 
นักศึกษำที่มีผลกำรเรียนติด I ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนไม่สำมำรถปรับเกรดให้ได้ หำกอำจำรย์
ผู้สอนไม่ส่ง 
  รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุม ส ำหรับนักศึกษำ             
ที่ได้รับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ ในกรณีผลกำรเรียนติด I ควรแจ้งให้นักศึกษำรับทรำบเพื่อด ำเนินกำรแก้
เพื่อให้ได้ผลกำรเรียน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่ำ ในกรณีนักศึกษำ                
ที่ได้รับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ มีผลกำรเรียนติด I เกิน 1 ภำคเรียน หำกไม่ได้ด ำเนินกำรแก้ I ให้ปรับเกรด
ตำมคะแนนที่มีอยู่ แต่หำกนักศึกษำติด I เพรำะอำจำรย์ผู้สอนไม่ส่งเกรด ต้องส่ง ช่ืออำจำรย์ผู้สอน                       
เพื่อด ำเนินกำรสอบสวน และต่อไปนี้ในกรณีนักศึกษำคณะใดติด I ขอให้คณะสั่งกำรไปยังอำจำรย์ผู้สอน                        
ให้ด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ภำคเรียน ตำมระเบียบกำรประเมินผล และแสดงผลกำรเรียน                    
ในภำคเรียนถัดไป  

 มติท่ีประชุม รับทรำบ รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2560  ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560  โดยใช้เงินกองทุนสงเครำะห์
และมอบหมำยทุกคณะประสำนประธำนหลักสูตร/อำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อรับทรำบเงื่อนไขกำรสนับสนุน
ทุนกำรศึกษำ และคอยก ำกับติดตำมผลกำรเรียนของนักศึกษำด้วย 

 4.7 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทนผู้บริหารจากคณบดี   
  ตำมที่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน ได้หมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ส่งผลให้ต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตัวแทนผู้บริหำรจำกคณบดี
ต้องหมดวำระไปด้วย เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร เป็นไป
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2547 ตำมข้อ 5 (1) ซึ่งระบุว่ำ “กรรมกำรจำกผู้ด ำรงต ำแหนง่
คณบดี จ ำนวนหนึ่งคน ให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีสิทธิเลือก” เพื่อให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรเป็นไปตำมข้อบังคับฯ ดังกล่ำว ฝ่ำยเลขำนุกำรจึง
น ำเรื่องเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย เพื่อร่วมกันพิจำรณำเลือกคณบดี จ ำนวน 1 คน 
เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ  วิไลลักษณ์ เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
ตัวแทนผู้บริหำรจำกคณบดี 

 4.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุมครั้งที่ 8/2561 ได้อนุมัติและประกำศจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และในครำวประชุมครั้งที่ 11/2561 ได้อนุมัติข้อบังคับว่ำด้วย
กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ซึ่งสำระส ำคัญในข้อ 25 
ในข้อบังคับฯ ดังกล่ำว ระบุว่ำ ให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดี รองคณบดี และ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
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  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคุณสมบัติ และวิธีกำรสรรหำคณบดี 
พ.ศ. 2547 ข้อ 5 ระบุว่ำ “ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ประกอบด้วย 
   (1) อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน 
   (2) ผู้แทนจำกสภำวิชำกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยคัดเลือก จ ำนวนสำมคน 
   (3) ผู้แทนจำกสภำคณำจำรย์ประจ ำและข้ำรำชกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยคัดเลือก จ ำนวนสำมคน  
  ให้คณะกรรมกำรสรรหำแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำร” 
  อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคุณสมบัติ  
และวิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. 2547 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยจึงพิจำรณำเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2561  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แต่งตั้ งบุคคลตำมรำย ช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรสรรหำคณบดี คณะ
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน  ประธำนกรรมกำร 

 2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย ์  กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิภำยนอก 

 3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เรณุมำศ มำอุ่น   กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิภำยนอก 
 4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร     อินทรสมพันธ์  กรรมกำร 
 5. อำจำรย์ประสงค์    ผ่องภิรมย์  กรรมกำร 
 6. อำจำรย์ประภวิษณ์ุ    พนัสทรัพย์สุข  กรรมกำร 
 7. นำงสำวรสสุคนธ์    อุดมศรี    กรรมกำร 
 8. นำยประกฤษฎ์ิ    เพชรแอง  เจ้ำหน้ำที่ 
 9. นำงสำววรรณฤดี    แสงมำศ   เจ้ำหน้ำที่ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 11/๒๕61 
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕61 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 
อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 11/๒๕61 น ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้ งที่ 12/2561 และจัดงำนเลี้ยง
ขอบคุณ เนื่องในโอกำสส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ และอวยพรในโอกำสอำยุครบ 80 ปี ของศำสตรำจำรย์ 
นำยแพทย์พยงค์ จูฑำ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวำคม พ.ศ.2561 ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อำคำร 150 ปี 
มหำบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนำค)  

 ๕.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
  กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
พ.ศ. 2561 (รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 199 ง วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2561)  
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และคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ออกประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรน ำมำตรฐำน
กำรอุดมศึกษำสู่กำรปฏิบัติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย           
ในระดับชาติและนานาชาติ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุม
ช้ีแจงและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณในกำรส่งเสริมสนับสนุน  
ให้สถำบันอุดมศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยในระดับชำติและนำนำชำติ  ณ ห้องประชุม 
ศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ณ นคร ช้ัน 3 อำคำรอุดมศึกษำ 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ในวันพุธที่ 
14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมแทนอธิการบดี  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต ที่ปรึกษำอธิกำรบดี ได้สรุปผลกำรเข้ำร่วมประชุม
คณะอนุกรรมกำรจัดท ำกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์ และคุณลักษณะเฉพำะกลุ่ม (Strategic Profile 
& Strategic Attributes) ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพันเอก
อำทร ชนเห็นชอบ 2 ช้ัน 6 อำคำร สกอ.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 รายงานการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏ            
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 และสรุปจ านวนรายชื่อผู้เข้าร่วมต้อนรับการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม  
  1) กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนกำรตรวจเยี่ยมและติดตำม  
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561  
  2) กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปจ ำนวนรำยช่ือผู้เข้ำร่วมต้อนรับกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
มหำวิทยำลัยกลุ่มกรุงเทพมหำนคร ในวันพุธที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำร 11 ช้ัน 9 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6  รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และ         
ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 



๑๐ 
 

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

  1) สำขำวิชำนำฏยศิลป์ ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมงำนแสดงมโนรำห์บัลเล่ต์ เพื่อเป็นกำรน้อม
ร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ และแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภำพในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ  
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ในวันที่ 19 และ 20 ตุลำคม พ.ศ. 2561   
  2) สำขำวิชำนำฏยศิลป์ ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมงำน GEN.T THAILAND TATLER ในวันที่ 
31 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน พ.ศ. 2561   
  3) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรทักษะชีวิตนักศึกษำ
ช้ันปีที่ 1 - 4 (เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย และพัฒนำทักษะกำรใช้
ชีวิตและอำชีพในยุคศตวรรษที่ 21) : “ค่ำยภำวะผู้น ำรุ่นใหม่ ตระหนักถึงภัยคอรัปช่ัน” รุ่นที่ 5 ปีกำรศึกษำ 
1/2561 ณ ค่ำยกองพันทหำรรำบ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ จังหวัดนครนำยก เมื่อวันที่ 9 – 11 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561  
  4) สำขำวิชำศิลปกรรม ได้ด ำเนินกำรแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ
ศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตำมมติกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
11 /2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ซึ่งเปลี่ยนช่ือสำขำเป็น สำขำวิชำทัศนศิลป์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7  รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล           
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ “รำชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5” ภำยใต้ช่ือ “สหวิทยำกำรกับกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถ่ินอย่ำงยั่งยืนตำมศำสตร์
พระรำชำ” ระหว่ำงวันที่ 2 – 5 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  
  2) รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรกำรเข้ำร่วมจัดงำนแสดงผลงำนวิชำกำรวันนิทรรศกำร
วิชำกำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ประจ ำปี 2561 ในวันที่ 11 – 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561           
ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ จังหวัดนครนำยก   
  3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ได้รำยงำนกำรได้รับรำงวัล “บุคคล
แห่งปี” (ระฆังทอง) ประจ ำพุทธศักรำช 2561 สำขำนักบริหำรกำรศึกษำดีเด่น เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 
2561 ณ ศูนย์ประชุม สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ กรุงเทพมหำนคร  
  4) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรจัดสวัสดิกำรบ ำนำญแห่งชำติ ซึ่งได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์และลงเผยแพร่ใน สถำนีโทรทัศน์ VOICE TV 
เว็บไซต์ ประชำไท และเว็บไซต์ Newswit เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
  5) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ควำมคำดหวังกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์และลงเผยแพร่                      
ในสถำนีโทรทัศน์ Voice TV สถำนีโทรทัศน์ Now26 สถำนีโทรทัศน์ SpringNews หนังสือพิมพ์มติชน 
หนังสือพิมพ์ข่ำวสด หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำรออนไลน์ และหนังสือพิมพ์แนวหน้ำ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.8 รายงานโครงการ/ กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำกำรโฆษณำและธุรกิจบันเทิง ได้รำยงำนสรุปผลโครงกำร “บ้ำนสมเด็จฯ  
เอนเตอร์เทนเมนท์ ปีที่ 6 ภำยใต้สำขำวิชำกำรโฆษณำและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยำกำรจัดกำร เสนอ 
“กิจกรรมท ำดีตำมค ำพ่อสอน 9 ครั้งที่ 2” ตอน “ทีเด็จ 3.9 วอร์มอัพ คอนเสิร์ต เพื่อกำรศึกษำ” (TDEJ 3.9 
WARM – UP CONCERT) ระหว่ำงวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2561 – วันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2561 
  2) คณะวิทยำกำรจัดกำรได้ส่งรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2561 
  3) สำขำวิชำกำรโฆษณำและธุรกิจบันเทิง ได้รำยงำนสรุปผลโครงกำรอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ตอน ดีส สิส ธนบุรี (This is Thonburi) เพื่อกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวทำงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานโครงการ/ กิจกรรม ของงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว 
และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1)  สรุปจ ำนวนผู้บรรจุแต่งตั้ ง เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณแผ่นดิน  
เงินบ ำรุงกำรศึกษำ และพนักงำนรำชกำร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
  2) งำนวินัยและนิติกำร ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกำรประชุมเสวนำ เรื่อง “ (ร่ำง) พ.ร.บ. 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... จะบวกหรือลบกับระบบวิจัย และนวัตกรรมของชำติ               
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ ถนนวิภำวดีรังสิต 
กรุงเทพฯ 
  3) รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุมระดมควำมคิดเห็น เรื่อง กำรก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 รายงานยอดรายได้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด ได้รำยงำนยอดรำยได้โรงพิมพ์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยโรงพิมพ์มียอดคำดกำรณ์ของโรงพิมพ์ต่อเดือน คือเดือนละ 570,685 บำท  
แต่ยอดปัจจุบันที่โรงพิมพ์ท ำได้ ยอดเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือน ตุลำคม คือ 167 ,139 บำท  
และยอดเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมถุินำยนถึงเดือนตุลำคม (5 เดือน ) คือ 235,610 บำท รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.11 การพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีต่ออีกหน่ึงวาระ  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ท ำค ำสั่ง ที่ 1468/2561 เรื่อง แต่งตั้ง 
ผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี โดยมอบหมำยให้ อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร 
ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยติดตำมประเมินผลและประกันคุณภำพ เป็นผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บัดน้ี 
อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ปฏิบัติหน้ำที่ครบวำระแล้ว เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และ
บรรลุตำมเป้ำหมำยทำงศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั
ร่วมกันพิจำรณำแต่งตั้ง อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก เป็นผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ
อู่ทองทวำรวดีต่ออีกหนึ่งวำระ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ได้รำยงำนผลโครงกำรสรรหำกุลบุตรและกุลธิกำกำชำด 
ประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 12 อำคำรภูมิสิริมังคลำนุสรณ์ 
  2) งำนเลขำนุกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนกำรเข้ำรับกำรอบรม เรื่อง กำรปลูก
จิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในมหำวิทยำลัย ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 15 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์   
  3) งำนเลขำนุกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรอบรมโครงกำรอบรม
ควำมรู้ “กำรปลูกจิตส ำนึกและเสรมิสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรป้องกันกำรทุจริตในมหำวิทยำลัย” จ ำนวน 
2 รุ่น ในวันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
  4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ วิไลลักษณ์ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรประชุมศึกษำดูงำน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และด้ำนวิชำกำรกับมหำวิทยำลัย ในเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
ระยะที่ 1 ณ มหำวิทยำลัยผู้สูงวัยนครเทียนจนิ และมหำวิทยำลัยครุศำสตร์เทียนจนิ เมืองเทียนจิน สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ระหว่ำงวันที่ 6 – 10 กันยำยน พ.ศ. 2561 
  5) บัณฑิตวิทยำลัย ได้รำยงำนสรุปกำรด ำเนินงำน และจัดกิจกรรมต่ำงๆของบัณฑิตวิทยำลัย
ในเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
  6) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ จัดท ำวีดีทัศน์แนะน ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเดจ็
เจ้ำพระยำ และควำมเป็นมำโดยสรุป  
  7) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้สรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อสำรมวลชนและ            
ตรวจตัดข่ำวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
  8) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประสำนงำน
สอบมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ (TOEIC – Test of English for International Communication) ครั้งที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
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  9) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมภำษำอังกฤษ
ส ำหรับกำรท ำงำนและกำรสนทนำระดับนำนำชำติ ปีกำรศึกษำ 2561 (รุ่นที่ 1) ระหว่ำงวันที่ 1, 12 - 13, 
15, 19 - 20, 22 - 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  10) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้สรุปผลโครงกำรส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด 
“กิจกรรม : นักเขียนพบนักอ่ำน" ในวันที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมรำชำวดี ช้ัน 6 อำคำร
บรรณรำชนครินทร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.13 โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปี 2562 
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้จัดท ำโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของ
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2562 และได้จัดท ำค ำสั่งฯ เรื่อง ให้บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2562 และก ำหนดกำรโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย ( retreat) ของ            
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562  
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดทีี่ 
7 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 รายงานโครงการ/ กิจกรรม ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และ
ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำโดยกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง           
ปีกำรศึกษำ 2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อยกระดับภำษำอังกฤษ 
CEFR (ออนไลน์) ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงเดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ มหำวิทยำลัย            
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษผ่ำนค่ำยภำษำอังกฤษ 
(English Camp) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงวันที่ 10 – 11 และ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
  4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 
BSRU – LCC : Thai Cultural Immersion Program ระหว่ำงวันที่ 24 – 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561           
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 โครงการ/ กิจกรรม ของฝ่ายวิชาการ  
  ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ 
  1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 เพื่อช้ีแนะแนว
ทำงกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร ระหว่ำงวันที่ 17 - 19 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท 
เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ  
  2) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ กิจกรรม : 
กำรอบรมกำรวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้” หัวข้อ “กำรสร้ำงและกำรตรวจคุณภำพเครื่องมือวิจัย          
ในช้ันเรียน (เครื่องมือส ำหรับตัวแปรตำม)” ในวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 301101 อำคำร 30 
ช้ัน 11 (อำคำรครุศำสตร์) มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  3) โครงกำรกำรพัฒนำสมรรถนะบัณฑิตด้ำนควำมรู้และทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร          
และ ICT ช่วงที่ 1 เรื่อง กำรสร้ำงควำมรับรู้ต่อแบรนด์ส ำหรับผู้ประกอบกำร และ เรื่อง กำรจัดกำรด ำเนินงำน
ส ำหรับผู้ประกอบกำรและกำรจัดองค์กำรส ำหรับผู้ประกอบกำร ระหว่ำงวันที่ 22 – 23 ธันวำคม พ.ศ.2561 
ณ ห้อง 782 อำคำร 7 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง บทบาทราชภัฏกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ จัดโครงกำรสัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ เรื่อง บทบำทรำชภัฏกับทิศทำงกำรพัฒนำท้องถ่ิน            
ในวันอำทิตย์ที่ 6 มกรำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอำคำรสุริยะมณฑล ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 ขอส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจเบิกจ่าย ชื่อบัญชี “การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
  ตำมที่ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณโครงกำรพัฒนำควำมรู้
และเสริมสร้ำงทักษะของภำคีเครือข่ำยสู่กำรเป็นต้นแบบด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนพื้นที่พิเศษเมืองโบรำณ 
อู่ทอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) ให้ทำง
ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดีส่งเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินงวดที่ 1 ข้อที่ 5 หนังสือส ำเนำบัญชีธนำคำร
และส ำเนำบัตรประชำชนผู้มีอ ำนำจเบิกจ่ำย จ ำนวน 1 ชุด จึงขอควำมอนุเครำะห์ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มี
อ ำนำจเบิกจ่ำยพร้อมลงนำมส ำเนำถูกต้อง เพื่อใช้ในกำรแนบเอกสำรส่ง อพท. เพื่อขอเบิกจ่ำยต่อไป              
โดยรำยนำมผู้ร่วมขอเบิกบัญชี ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ 
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์  ฟุ้งขจร 
  3) นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล 



๑๕ 
 

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

  4) นำงบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง 
  5) นำงสำววรรนภำ  อังคะนำวิน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 การขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลท่ัวไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคเรียนท่ี 2             
ปีการศึกษา 2561 
  บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขยำยเวลำเปิดรับสมัครบุคคล
ทั่วไปเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำโท ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ตั้งแต่ 11 ธันวำคม พ.ศ. 2561 - 18 
มกรำคม พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.7 ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะครุศาสตร์ 
  คณะครุศำสตร์ ขอเชิญร่วมงำนเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 26 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 เวลำ 11.00 เป็นต้นไป ณ ลำนกิจกรรม อำคำร 30  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.8 ขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหารจัดส่งของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
  ขอควำมอนุเครำะห์คณะผู้บริหำรจัดส่งของขวัญส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ท่ำนละ 1 ช้ิน 
โดยคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ของขวัญรำคำ 1,000 บำท และคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ของขวัญรำคำ 500 บำท สำมำรถส่งขวัญได้ที่ งำนพัสดุ อำคำร 5 ช้ัน 1 ภำยในวันที่ 3 
มกรำคม พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.9 ขอเชิญร่วมงานบวงสรวงวันสมภพสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ขอเชิญร่วมงำนร่วมงำนบวงสรวงวันสมภพสมเด็จ
เจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ในวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และงำนเลี้ยงสังสรรค์                  
ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ในวันที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.10 ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ขอเชิญร่วมงำนเลีย้งสังสรรค์สง่ทำ้ยปเีก่ำต้อนรบัปใีหม่ 
ในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 



๑๖ 
 

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

 6.11 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 1 รอบท่ี 1 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2562 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีผู้ที่ได้รหัสนักศึกษำ ทั้งสิ้น 494 คน และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเปิดรับ
สมัครนักศึกษำ ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 มีผู้เข้ำระบบ จ ำนวน 2,089 คน และผู้ที่ช ำระเงินเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 
1,117 คน โดยก ำหนดสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำร 1 ช้ัน 4 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑2.20 น.  
 
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


