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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 1/๒๕62 

วันพุธท่ี 30 มกราคม พ.ศ.๒๕62 เวลา 13.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 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 ี

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

๑๑. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๕. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
1๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
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 ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๗. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
๒8. อำจำรย์พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
29. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่1/2562 วันพฤหสับดทีี่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 09.0๐ น. 
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๓0. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
32. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
34. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ   หิรัญวัชรพฤกษ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติยำ รัศมีแจ่ม รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๓7. อำจำรย์ ดร.จริยำภรณ์ เจริญชีพ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
38. อำจำรย์ ดร.มนัสวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
43. อำจำรย์วรศิร ิ ผลเจริญ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
44. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
๔7. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
48. อำจำรย์วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
49. อำจำรยส์ุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
50. อำจำรยเ์ชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
52. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
53. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
54. อำจำรย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
55. อำจำรย์ขวัญนภำ   วัจนรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
56. อำจำรย์ธีรำพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๕7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
58. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
59. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
60. อำจำรย์วรรณรจุ   มณีอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
61. อำจำรยห์ทัยรัก   ตุงคะเสน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
62. อำจำรยจ์ักฤษณ์ พนำล ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
63. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
64. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
65. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
66. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
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๖7. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
68. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
69. อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
70 อำจำรย์ ดร.ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
71. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
72. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
73. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
74. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
75. อำจำรยป์ณิตำ   แจ้ดนำลำว รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
76. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
77. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
78. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
79. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
80. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ ติดรำชกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล ติดรำชกำร 
3. อำจำรยส์ุเมธ   ใจเย็น ติดรำชกำร 
4. อำจำรย์ภัทริำ มำศมำลัย ติดรำชกำร 
5. อำจำรย์อดิเรก วัชรพัฒนกลุ ติดรำชกำร 
6. อำจำรย์นิศำกร   เถำสมบัต ิ ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจริกิตต์ ติดรำชกำร 
8. อำจำรย์วิชุณี   สำรสุวรรณ ติดรำชกำร 
9. อำจำรยเ์พียรพิลำส  พิริยำโภคำนนท ์ ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
2. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
3. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 
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เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  1.1 ขอความร่วมมือให้งดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  ตำมที่กรุงเทพมหำนครขอควำมร่วมมือให้สถำนศึกษำงดกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์
ฝุ่นละอองในอำกำศขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ตั้งแต่
วันที่ 30 – 31 มกรำคม ถึง 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 นั้น ซึ่งเป็นกำรขอควำมร่วมมือไม่ได้เป็นกำรสั่งกำร 
และเป็นเวลำกระช้ันชิด มหำวิทยำลัยยังคงมีโครงกำร/กิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำร อำจจะต้องลดกิจกรรม
กลำงแจ้ง และหำมำตรกำรในกำรบรรเทำและป้องกันฝุน่ละอองในอำกำศขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)  

มติท่ีประชุม รับทรำบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำประกำศงดกำรเรียนกำรสอน ในวันที่ 
31 มกรำคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ในส่วนของคณำจำรย์และบุคลำกร ให้มำ
ปฏิบัติงำนเฉพำะผู้ที่มีภำรกิจตำมโครงกำรหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย 

 1.2 โครงการ ส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าท่ีของตนเอง
และผู้อ่ืน 
  โครงกำร ส่งเสริม ควำมรักควำมสำมัคคี ควำมมีระเบียบวินัยเข้ำใจในสิทธิหน้ำที่ของ                
ตนเองและผู้อื่น จัดให้แก่บุคคล 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จ ำนวน 
2,400 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
และโรงเรียนอื่น จ ำนวน 700 คน อำจำรย์และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ จ ำนวน 200 คน และประชำชนรอบเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร สมุทรสำคร และสุพรรณบุรี  
จ ำนวนจังหวัดละ 200 คน ก ำหนดกำรจัดโครงกำรจ ำนวน 8 ครั้ง ในวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2562                 
ศูนย์อู่ทองทวำรวดี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 2 – 3, 9 - 10, 16, 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 
อำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และ วันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2562 จังหวัด
สมุทรสำคร   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขณะนี้มหำวิทยำลัย              
เร่งด ำเนินกำรเกี่ยวกับงบประมำณโครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน เนื่องจำก            
มหำวิทยำลัยรำชภัฏทุกแห่งต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรยุทธศำสตร์ฯ จำกงบประมำณแผ่นดิน              
30 ล้ำนบำท ว่ำได้ด ำเนินกำรอย่ำงไร และวิธีกำรเป็นอย่ำงไร โดยวันที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562                  
รองอธิกำรบดฝี่ำยแผนฯ ได้รับเชิญให้ไปฟังรำยละเอียดกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ฯ 
ต่อองคมนตรี ในวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  
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 1.3 สถานท่ีส าหรับการจัดสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำงดกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำภำคพิเศษ               
(รอบวันอำทิตย์) ในวันอำทิตย์ที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลำ 07.00 น. - 16.40 น. เนื่องจำกเป็น
สถำนที่ส ำหรับกำรจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 6/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕61 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2561 โดยไม่มี
กำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)  
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำก ำหนดกำรด ำเนินงำนของกองนโยบำยและแผน และรำยงำน
กำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สะสม ณ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนเร่งรัดและติดตำมกำรใช้จ่ำยจ่ำยงบประมำณให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 4.2 ขอให้มีการติดตั้งจุดเครื่องสแกนลายน้ิวมือเพ่ิมส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน   
  สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ได้ขอให้มีกำรติดตั้งจุดเครื่องสแกนลำยนิ้วมือเพิ่มส ำหรับ
พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน เนื่องจำกปัจจุบันมีจุดสแกนลำยนิ้วมือเพียง 1 จุด คือใต้อำคำร 6             
หน้ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ซึ่งมีบำงหน่วยงำนหรือบำงส ำนักจะต้องเดินทำงมำสแกนลำยนิ้วมือสถำนที่นี้เช่นกัน              
ท ำให้ช่วงเวลำเร่งด่วนเวลำ 08.25 - 08.30 น. มีพนักงำนมหำวิทยำลัยยืนรอสแกนลำยนิ้วมือจ ำนวนมำก
เป็นผลท ำให้บำงคนสแกนนิ้วไม่ได้ตรงเวลำเข้ำงำนรวมทั้งกำรจรำจรในเวลำดังกล่ำวจะมีรถยนต์ของพนักงำน
มหำวิทยำลัยที่ลงจำกรถยนต์มำสแกนลำยนิ้วมือจอดรถติดจ ำนวนมำกท ำให้กำรจรำจรติดขัด สภำคณำจำรย์
และข้ำรำชกำรจึงได้ประชุมหำรือในครำวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ.  2561 และมี
มติเห็นควรท ำหนังสือถึงอธิกำรบดี ในกำรติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วเพิ่มให้กับพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน
เพิ่มอีก 2 จุด คือ 1) หน้ำส ำนักงำนประชำสัมพันธ์ 2) ใต้อำคำร 24 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสแกนนิ้ว
ลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเข้ำ - ออก ของพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ มอบหมำยนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และ  
นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรส ำรวจจุดติดตั้งเครื่องสแกน
ลำยนิ้วมือ ถ้ำหำกมหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรติดตั้งเครื่องสแกนลำยน้ิวมือ จ ำนวน 1 เครื่อง และมอบหมำย 
อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ศึกษำข้อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้ระบบออนไลน์ในกำรดึงข้อมูลกำรสแกน
ลำยนิ้วมือของพนักงำนมหำวิทยำลัย เพื่อหำข้อสรุปว่ำมหำวิทยำลัยควรใช้วิธีกำรใดที่คุ้มทุนและสำมำรถ
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่พนักงำนมหำวิทยำลัยได้มำกที่สุด 

 4.3 สรุปรายงานผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของเว็บโอเมตริกซ์ และการจัดท า (ร่าง) 
ประกาศฯ เรื่องหลักสูตรความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดอนัดับสถำบนัอดุมศึกษำ
ของเว็บโอเมตริกซ์ ประจ ำเดือนมกรำคม 2562 และได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่องหลักสูตรควำมเป็นเลิศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อน ำเรียนคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ร่วมกัน
พิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรสรุปรำยงำนผลกำรจัดอันดับสถำบันอุดมศึกษำของเว็บโอเมตริกซ์ และกำร
จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่องหลักสูตรควำมเป็นเลศิ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และมอบหมำย
คณบดีทุกคณะส ำรวจหลักสูตรควำมเป็นเลิศของแต่ละคณะ และส่งข้อมูลที่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี             
มีแก้วกุญชร ภำยในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 ก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
  ส ำนักงำนที่ประชุมอธิกำรบดี ได้แจ้งก ำหนดกำรงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 – 2560 ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 9 – 12 เมษำยน 
พ.ศ. 2562 และทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เลื่อนวันเสด็จฯ ในวันที่ 16 – 19 เมษำยน พ.ศ. 2562 
ออกไปก่อน และจะแจ้งวันเสด็จฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของกองนโยบายและแผน  
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล    
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) มำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท โดยสรุป
ควำมเป็นมำกำรด ำเนินกำรของส ำนักงบประมำณ และข้อเสนอ 3.1 เป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลำง) โดยแจ้งให้หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดินเร่งรัด 
กำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรด้ำนงบประมำณฯ ข้อ 3.1 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
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  2) รำยงำนสรุปกำรประชุมสัมมนำกำรเตรียมกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม               
ศูนย์กำรประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 
  3) สรุปควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อน
มหำวิทยำลัยตำมแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. 2558 – 2562  
(ฉบับปรับปรุง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561”เมื่อวันอังคำร ที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
  4) สรุปผลควำมพึงพอใจต่องำน “สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2” ในวันเสำร์ที่ 17 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  5) สรุปผลควำมพึงพอใจต่อ “โครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับ 
ปใีหม่ ประจ ำปี พ.ศ. 2562” ในวันพุธที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล  
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว 
และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ระหว่ำง บริษัท ชนะ.คอม จ ำกัด กับ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
  3) สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจของโครงกำรอบรมควำมรู้เรื่อง “กำรปลูกจิตส ำนึกและ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในมหำวิทยำลัย” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกำยน และ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 15 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของงานเลขานุการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
  งำนเลขำนุกำร กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแลว้ 
และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรสนับสนุนกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันอำทิตย์ที่ 9 ธันวำคม 2561 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
  2) สรุปจ ำนวนรำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุมโครงกำรอนุรักษ์สิบสำนวัฒนธรรมไทย งำนปีใหม่ 
ประจ ำปี 2562 (รอบเช้ำ) ในวันพุธที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2562 ณ อำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ              
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  3) สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนำค) เมื่อวันเสำร์ที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.5 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และ
ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รับหนังสือแสดงควำมยินดีในโอกำสครบรอบ 
123 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และครบรอบ 12 ปี กำรก่อตั้งสถำบันขงจื๊อมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จำก Tianjin Senior Citizen’s University of China สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษผ่ำนค่ำยภำษำอังกฤษ (English 
Camp) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 และโครงกำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัย            
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 BSRU – LCC : 
Thai Cultural Immersion Program ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระหว่ำงวันที่ 24 – 28 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  3) รำยงำนสรุปผลกำรประชุมกับ บริษัทหนำนฟังและ PPIU กัมพูชำ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  4) รำยช่ือมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนในต่ำงประเทศที่จัดส่งนักศึกษำเข้ำเรียนและอบรม
ระยะสั้น ช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร “The 3rd  DIMA – BSRU K – Pop Camp” ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงวันที่ 21 - 27 มกรำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร 
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สรุปโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ เรื่องกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
และนำนำชำติรำชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 “สหวิทยำกำรกับกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถ่ินอย่ำงยั่งยืน
ตำมศำสตร์พระรำชำ” เมื่อวันที่ 2 – 5 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบรุี 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
  2) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวของคนกรุงเทพมหำนคร และได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้ำ เว็บไซต์ NEWSWIT 
และ เว็บโซต์ ISN HOTNEWS  รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  3) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับควำมคำดหวังกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เดือนธันวำคม 2561 และได้ลงเผยแพร่           
ในสถำนีโทรทัศน์ WORKPOINT TV หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ และ
เว็บไซต์ประชำไท รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  4) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรรถแท็กซี่ และได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพแ์นวหน้ำ ส ำนักข่ำวอิศรำ และเว็บไซต์ smart 
sme รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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  5) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนกรุงเทพมหำนครต่อเทศกำลปีใหม่ 2562 และได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ 
แนวหน้ำ และหนังสือพิมพ์สยำมรัฐ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  6) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับควำมพึงพอใจผลงำนของรัฐบำล และได้ลงเผยแพร่ในสถำนีโทรทัศน์ VOICE TV รำยละเอียด 
ดังเอกสำรแนบ 
  7) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับควำมพึงพอใจผลงำนของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ และหนังสือพิมพ์สยำมรัฐ รำยละเอียด  
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ
และประสำนควำมร่วมมือระดับนำนำชำติ “สัมมนำวิชำกำรทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ทิศทำงกำรเมืองไทย
ภำยใต้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20” ปีกำรศึกษำ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561   
  2) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศิลปวัฒนธรรมไทยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
และงำนสร้ำงสรรค์สู่กำรยอมรับระดับชำติและนำนำชำติ : เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและงำนสร้ำงสรรค์สู่สำกล
เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์วิชำชีพในต่ำงประเทศครั้งที่ 4 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ยูนนำน สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ระหว่ำงวันที่ 18 – 22 ตุลำคม พ.ศ. 2561  
  3) สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรสนับสนุนกำรผลิต 
และเผยแพร่นวัตกรรม งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และผลงำนอื่นๆ ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561               
ณ ห้องประชุมรำชำวดี 
  4) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้สรุปผลกำรเข้ำร่วมอบรม เรื่อง กฎหมำยมหำชนกับ              
กำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัย รุ่นที่ 6 ระหว่ำงวันที่ 31 ตุลำคม – 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม            
ปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  5) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับสมิทธิภำพ                
ทำงภำษำอังกฤษเพื่อพัฒนำศักยภำพภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและกำรประกอบอำชีพ : CEFR สำขำ              
วิชำรัฐประศำสนศำสตร์” ระหว่ำงวันที่ 23 - 25 พฤศจิกำยน และวันที่ 1 - 2 ธันวำคม พ.ศ. 2561               
ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อำคำร 27 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  6) สำขำวิชำนำฏยศิลป์ ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วม “กำรแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ 
ประเทศไทยครั้งที่ 14 (TNCC 2018)” เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ถึง วันอำทิตย์ที่ 2 
ธันวำคม พ.ศ. 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  7) สำขำวิชำภำษำไทย ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรยกระดับสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษ 
(พัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและกำรประกอบอำชีพ) CEFR (สำขำวิชำภำษำไทย ศศ.บ. 
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4 ปี สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ สำขำวิชำนิติศำสตร์ และสำขำวิชำภำษำและ
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก) เมื่อวันที่ 3, 4, 10, 11 และ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ มหำวิทยำลัย             
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม อำคำร 
1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเดิน – ว่ิง กำรกุศล บ้ำนสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
13 มกรำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ  
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร 
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรคณะวิทยำกำรจดักำร ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที ่
14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร ได้บริจำคเงินเพื่อเป็นทุนกำรศึกษำให้กับนักศึกษำ
สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กำร เป็นจ ำนวนเงิน 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)  
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมนักศึกษำที่มีควำมประพฤติดี และมีผลกำรศึกษำที่ดี  
  3) สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน ได้รำยงำนกำรส่งนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำชีพนิเทศ
ศำสตร์ ประจ ำเดือนสิงหำคม – พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะครุศาสตร์ 
  คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
กับหน่วยงำนภำยนอกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน : Let’s go to school เมื่อวันที่ 9 – 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
  2) สำขำวิชำพลศึกษำและนันทนำกำร ได้รำยงำนผลกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้งที่ 46   
เจียงฮำยเกมส ์ณ จังหวัดเชียรำย ระหว่ำงวันที่ 18 – 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.11 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2561    
  กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ส่งคู่มือกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
เพื่อให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ตำมหลักเกณฑ์  
ที่ก ำหนด และขอควำมอนุเครำะห์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ด ำเนินกำรดังนี้ 
  1) พิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นในคู่มือกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
  2) จัดท ำข้อมูลผู้ได้รับกำรคัดเลือกทุกคนลงในแบบ 1 และส ำเนำ 1 ชุด พร้อมกับแบบ 2 
แบบ 4 และส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ และท ำกำรจัดส่งภำยในวันเวลำที่ก ำหนด 
  3) กรณีมหำวิทยำลัยฯไม่ประสงค์จะส่งผลกำรคัดเลือก กรุณำแจ้งหนังสือพร้อมหลักฐำน 
ในกำรพิจำรณำให้กระทรวงศึกษำธิกำรทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 ขอแจ้งผลการลงประชามติการขอให้ทางมหาวิทยาลัยจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวน (1.5 เท่า 
ของสายสนับสนุน และ 1.7 เท่า ของสายวิชาการ) ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน   
  สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ได้แจ้งผลกำรลงประชำมติกำรขอให้ทำงมหำวิทยำลัยจ่ำย
เงินเดือนเต็มจ ำนวน (1.5 เท่ำ ของสำยสนับสนุน และ 1.7 เท่ำ ของสำยวิชำกำร) ส ำหรับพนักงำน
มหำวิทยำลัย เงินงบประมำณแผ่นดิน สรุปกำรท ำประชำมติดังนี้ 
  เห็นด้วยกับการจ่ายเงินเดือนเต็ม  348 คน  (83.86%) 
  ไม่เห็นด้วย    41 คน   (9.88%) 
  งดออกเสียง    21 คน   (5.06%) 
  บัตรเสีย     5 คน   (1.20%) 
  รวมผู้ลงประชำมติทั้งสิ้น   415 คน  (71.79%) 
  *** จำกพนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินงบประมำณแผ่นดิน) ผู้มีสิทธ์ิทั้งหมด 578 คน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 รูปแบบตราสัญลักษณ์งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้น ำรูปแบบตรำสัญลักษณ์งำนป้องกันและปรำบปรำม              
กำรทุจริตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  แบบภำษำไทย และภำษำอังกฤษ เพื่อน ำเรียน              
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 สรุปรายจ่ายงานคืนสู่เหย้าสานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ประจ าปี 2561    
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้สรุปรำยจ่ำยงำนคืนสู่เหย้ำสำนสำยใยรวมใจ 
ลูกสุริยะ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 การสรรหากรรมการสภาวิชาการ    
  มหำวิทยำลัยได้มีค ำสั่งมหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สรรหำกรรมกำรสภำวิชำกำร เพื่อด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำรสภำวิชำกำรจำกผู้บริหำรหรือคณำจำรย์ประจ ำ
และด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำรสภำวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอก โดยได้จัดท ำประกำศ  เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำวิชำกำรจำกผู้บริหำรหรือคณำจำรย์ประจ ำและหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เลือกกรรมกำรสภำวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอก  เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สภำวัฒนธรรมไทยเบิร์กลีย์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ ได้ส่งหนังสือแสดงควำมยินดีกับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ได้รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นอันดับทีห่นึง่
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ป.ป.ช.)  
  2) คณะกรรมกำรชุมชนวัดประดิษฐำรำม ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ได้สนับสนุนกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ปี พ.ศ. 2562 ในวันที่  12 มกรำคม  
พ.ศ. 2562  
  3) สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยำศำสตร์ฯ ได้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง ระบบควบคุมเปิด-ปิด แสงสว่ำงภำยในบ้ำนผ่ำนแอพพลิเคช่ัน
ด้วยภำษำ JAVA ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โดยใช้งบประมำณจ ำนวน ทั้งสิ้น 28,000 บำท ในวันที่   
8 – 9 ธันวำคม พ.ศ. 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  4) บัณฑิตวิทยำลัย ได้รำยงำนสรุปกำรด ำเนินงำนของบัณฑิตวิทยำลัย ในเดือนธันวำคม 
2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
  5) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  6) โครงกำรร้ำนค้ำและบริกำร ได้รำยงำนผลกำรตรวจสุขำภิบำลอำหำรในโรงอำหำร  
ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่ำนกำรประเมินทุกร้ำน 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่รักษำ
รำชกำรแทนอธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 14 – 18 ธันวำคม 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  8) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรส ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนและ
ตรวจตัดข่ำวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนธันวำคม 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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  9) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้สรุปข้อมูลทำงวิชำกำรประจ ำเดือนมกรำคม 
2562 จ ำนวน 9 เรื่อง เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ      

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562  
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดีที่  
28 มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 กิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ 
  คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ 
  1) โครงกำรอบรมทักษะภำษำอังกฤษ คณะครุศำสตร์ได้จัดกิจกรรมตำมแผนยุทธศำสตร์ฯ             
ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อจัดโครงกำรอบรมทักษะภำษอังกฤษส ำหรับนักศึกษำคณะครุศำสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 25 มกรำคม ถึง วันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 (จัดเฉพำะวันศุกร์ และวันอำทิตย์)  
  2) โครงกำรพัฒนำครู โดยใช้เงินงบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์ฯ ในวันที่  9 – 10 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นกำรพัฒนำครู ศักยภำพทำงด้ำนกำรสอน อ่ำน เขียน คิดวิเครำะห์ ระยะที่  2               
โดยมีครูเข้ำร่วมประมำณ 117 คน และครูโรงเรียนเครือข่ำย จ ำนวน 22 คน เป็นควำมร่วมมือกับส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำสมุทรสำคร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ   

 6.3 เชิญชวนร่วมงานเปิดหน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ศูนย์วิทยำศำสตร์                    
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนร่วมงำนเปิดหน่วยส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรมเข้ำสู่เชิงพำณิชย์ 
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ อำคำร 9 ช้ัน 1 และ อำคำร 1 ช้ัน 1 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 การติดตั้งจอแสดงผล LED ขนาดใหญ่เพ่ือน าเสนอข่าวสารต่างๆ  
  อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมได้
ติดตั้งจอแสดงผล LED ขนำดใหญ่บริเวณทำงเข้ำมหำวิทยำลัย เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำรต่ำง ๆ ทำงส ำนัก
ประชำสัมพันธ์ฯ ได้ เตรียมเปิดรับข่ำวสำรจำกทุกหน่วยงำน สำมำรถส่งให้ส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ                           
เพื่อด ำเนินกำรรวบรวม และน ำเผยแพร่ผ่ำนจอแสดงผล LED ต่อไป และกำรจัดท ำ VTR แนะน ำมหำวิทยำลัย 
ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรปรับแก้ไขครั้งสุดท้ำย หำกหน่วยงำนใดมีควำมประสงค์จะน ำภำพกิจกรรมเคลื่อนไหว 
ขอให้ด ำเนินกำรส่งที่ส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ ภำยในวันอังคำรที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.5 การปรับปรุงโรงอาหาร อาคาร 1 ชั้น 2  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำร
ปรับปรุงโรงอำหำร อำคำร 1 ช้ัน 2 จึงขอย้ำยโรงอำหำรไปที่ อำคำร 2 ช้ัน 1 (ช่ัวครำว) ส ำหรับขำยอำหำร
และเครื่องดื่มตลอดระยะเวลำ 6 เดือน ที่มีกำรปรับปรุงศูนย์อำหำร โดยจะเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ วันที่              
15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 กิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ 
  1) โครงกำรฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ (CEFR) 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มกรำคม ถึง 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 (ทุกวันเสำร์) 
  2) โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวธุรกิจ ได้ด ำเนินกำรลงใน
พื้นที่ชุมชนเขตธนบุรีและเขตคลองสำน ซึ่งเป็นกำรเช่ือมโยงภำคีเครือข่ำย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑6.05 น.  

     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


