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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 1/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ ์ วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรกึษำ 
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.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
12. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๑๔. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๕. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
1๗. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
1๘. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๑๙. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๒๐. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๔. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
2๕. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ ติดรำชกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสกุ ติดรำชกำร 

๓. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน ติดรำชกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่2/2562 วันพฤหสับดทีี่ 14 มีนำคม พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 09.0๐ น. 
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4. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ติดรำชกำร 
5. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ติดรำชกำร 
6. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม ติดรำชกำร 
7. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
2. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
3. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
4. นำงสำวธิดำวัลย์ ศรีภำ (แทน) รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
5. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
6. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

1. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤด ี แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย ์ พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน               
ให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพและเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนส าหรับผู้บริหาร 
  โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำ สนับสนุนและส่งเสริมบุคลำกรสำยสนับสนุนให้มี
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพและเทคนิคกำรวิพำกษ์ผลงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนส ำหรับผู้บริหำร ระยะที่ ๑               
เรื่อง กำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนและกำรเขียนผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์จำกงำนประจ ำ ระหว่ำงวันที่ ๒๑ - ๒๒ 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 15 อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันพุธที่ 30 มกรำคม พ.ศ. ๒๕62 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้ 
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 หน้ำ 12 ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ วำระที่ 5.7 ข้อ 7) บรรทัดที่ 3 “สำขำวิชำ
สำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์” แก้ไขเป็น “สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์” 

 หน้ำ 15 ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่นๆ วำระที่ 6.6 ข้อ 2) “ชุมชนเขตธนบุรี” แก้ไขเป็น “ชุมชนเขต
ธนบุรีและเขตคลองสำน”  

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2562 โดยมีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
  3.1 ขอความร่วมมือให้งดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  สืบเนื่องตำมที่กรุงเทพมหำนครขอควำมร่วมมือให้สถำนศึกษำงดกำรเรียนกำรสอนในช่วง
สถำนกำรณ์ฝุ่นละอองในอำกำศขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 มกรำคม ถึง 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 นั้น มหำวิทยำลัยได้เห็นถึงควำมส ำคัญสถำนกำรณ์
ฝุ่นละอองในอำกำศขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จึงได้มอบหมำยโรงเรียนสำธิตฯ จัดซื้อเครื่องกรอง
อำกำศเฉพำะส ำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษำโรงเรียนสำธิตฯ  

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

 3.2 การติดตั้งจุดเครื่องสแกนลายน้ิวมือเพ่ิมส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
  กำรติดตั้งจุดเครื่องสแกนลำยนิ้วมือเพิ่มส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน                
ควรติดตั้งเพิ่มอีก 2 จุด คือ 1) หน้ำส ำนักงำนประชำสัมพันธ์ 2) ใต้อำคำร 24 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
สแกนลำยนิ้วมือลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเข้ำ – ออก ของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน แต่หำก                 
ไม่ติดตั้งเครื่องสแกนลำยนิ้วมือเพิ่มควรใช้ระบบออนไลน์ในกำรดึงข้อมูลกำรสแกนลำยนิ้วมือของพนักงำน
มหำวิทยำลัย                     

มตท่ีิประชุม รับทรำบ มอบหมำยนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และ  
นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล และ อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม ศึกษำ
ข้อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้ระบบออนไลน์ในกำรดึงข้อมูลกำรสแกนลำยนิ้วมือของพนั กงำน
มหำวิทยำลัยอีกครั้ง 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสประจ าวิชา พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) 
  กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยปรับลดกำรเรียนหลักสูตรครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ 5 ปี                 
มำเป็น 4 ปี โดยเริ่มด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำในปัจจุบัน ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงได้จัดท ำ  
(ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำหนดรหัสประจ ำวิชำ  
พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)  
    
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำหนดรหัสประจ ำวิชำ พ.ศ. 2562 
(เพิ่มเติม) และมอบหมำยทุกคณะตรวจทำนข้อมูลในประกำศให้ครบถ้วนและถูกต้อง หำกมีกำรแก้ไข ให้แจ้ง 
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นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินกำรปรับแก้และลงนำม
ประกำศ เพื่อน ำไปปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกันต่อไป  

 4.2 การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนคณบดีเพ่ือแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย)              
ให้เป็นปัจจุบัน 
  งำนสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งฯ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี น ำเสนอเรื่อง 
กำรพิจำรณำคัดเลือกตัวแทนคณบดี เพื่อด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง
สูงข้ึน (ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย) แทนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งให้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ เป็นคณะกรรมกำรประเมิน
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน (ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำและพนักงำน
มหำวิทยำลัย) จำกตัวแทนคณบดี   

 4.3 การพิจารณาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
  กองคลัง ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงำนมหำวิทยำลัย เพื่อแก้ไขค ำสั่งให้เป็นปัจจุบัน 
จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แต่งตั้งให้ อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ เป็นคณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรและ            
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงำนมหำวิทยำลัยจำกผู้แทนคณบดี 

 4.4 ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ขอควำมอนุเครำะห์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ พิจำรณำประวัติของผู้รับทุน จ ำนวน 4 รำย เพื่อคัดเลือกเป็นอำจำรย์ในสังกัดของมหำวิทยำลัย 
หำกมหำวิทยำลัยประสงค์จะขอรับเป็นต้นสังกัดให้กับผู้รับทุนสำมำรถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือ  
ขอสัมภำษณ์โดยตรงกับผู้รับทุนได้ และขอให้ส ำรองอัตรำเพื่อรองรับกำรบรรจุผู้รับทุนดังกลำ่วเข้ำเป็นอำจำรย์
เพื่อปฏิบัติงำนชดใช้ทุนต่อไป 

มติท่ีประชุม   รับทรำบ และมอบหมำยกองบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกร         
สำยวิชำกำร หำกมีอัตรำว่ำงมอบหน่วยงำนต่ำง ๆ  พิจำรณำประวัติของผู้รับทุน จ ำนวน 4 รำย เพื่อคัดเลือก
เป็นอำจำรย์ในสังกัดของมหำวิทยำลัย และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ทรำบ ภำยในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 

 4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์ และข้าราชการ  
  1) กรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 20 
มีนำคม พ.ศ. 2562 ตำมข้อ 9 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย สภำคณำจำรย์
และข้ำรำชกำร พ.ศ.2547 
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  2) สำระส ำคัญของข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยสภำคณำจำรย์
และข้ำรำชกำร พ.ศ. 2547 ข้อ 10 ระบุว่ำ ก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร  
ให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรในระยะเวลำอันสมควร เพื่อให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรข้ึนคณะหนึ่งเรียกว่ำ 
“คณะกรรมกำรเลือกสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร” จ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน โดยมีอธิกำรบดีเป็นประธำน  
ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเลือกสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรตำมข้อ 5 
  กำรเลือกสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
  (1) กำรเลือกประธำนตำมข้อ 5(1) และกรรมกำรตำมข้อ 5(2) และ (3) ให้มีขึ้นในวันเดียวกัน 
  (2) กำรก ำหนดสัดส่วน กำรรับสมัครเลือก กำรก ำหนดคุณสมบัติ กำรอ ำนวยกำรเลือก กำรออก
เสียง และกำรตรวจนับคะแนน ให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดและเสนอให้อธิกำรบดีออกเป็นประกำศ
มหำวิทยำลัย 
  (3) กำรออกเสียงให้ใช้วิธีกำรโดยตรงและลับ 
  (4) กำรนับคะแนนให้ใช้วิธีเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดกำรลงคะแนน 
  (5) กำรรับคะแนนเสียงถือเสียงข้ำงมำกในแต่ละประเภท ถ้ำคะแนนในประเภทเดียวกันเสียง
เท่ำกัน ให้ใช้วิธีจับฉลำกเฉพำะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ำกัน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  กำรแต่งตั้งบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรเลือกสภำคณำจำรย์ และ
ข้ำรำชกำร 
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร  รองอธิกำรบดี 
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร กรรมกำร 
  4) อำจำรย์ ดร.ทชชยำ  วนนะบวรเดชน์ กรรมกำร 
  5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ  กรรมกำร 
  6) อำจำรย์ ดร.พรรณำ  พูนพิน  กรรมกำร 
  7) นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  8) นำยพิสิฐ   วงศ์วัฒนำกูล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 4.6 สรุปรายงานผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของเว็บโอเมตริกซ์ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 
2562 และ (ร่าง) ประกาศ เรื่องหลักสูตรความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนผลกำรจัดอันดบั
สถำบันอุดมศึกษำของเว็บโอเมตริกซ์ประจ ำเดือนมกรำคม 2562 และได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศ เรื่อง หลักสตูร
ควำมเป็นเลิศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  สรุปรำยงำนผลกำรจัดอันดับสถำบันอุดมศึกษำของเว็บโอเมตริกซ์ประจ ำเดือน
มกรำคม พ.ศ. 2562 และ (ร่ำง) ประกำศ เรื่องหลักสูตรควำมเป็นเลิศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ  
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 
อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 น ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ขอแจ้งรายละเอียดผังการย้ายร้านอาหารใต้อาคาร 2 ชั่วคราว  
  โครงกำรร้ำนค้ำและบริกำร ได้จัดท ำผังกำรวำงร้ำนอำหำรใต้อำคำร 2 ช่ัวครำว ส ำหรับขำย
อำหำรและเครื่องดื่มตลอดระยะเวลำ 6 เดือน ที่มีกำรปรับปรุงศูนย์อำหำรจนแล้วเสรจ็ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ มอบหมำย นำยสุวิทย์ มุดทะเล ท ำป้ำยประกำศแจ้งคณำจำรย์ บุคลำกร และ
นักศึกษำตำมจุดต่ำง ๆ  ภำยในมหำวิทยำลัย และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำง ๆ  เพื่อประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยทรำบอีกครั้ง 

 ๕.3 ประกาศส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสวัสดิการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2562  ที่ประชุมได้
พิจำรณำมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรใช้เงินสวัสดิกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงขอยกเลิก
ประกำศส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงนิสวัสดิกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน ลงวันที่ 20 มกรำคม พ.ศ. 2559 และขอส่งประกำศส ำนักสง่เสรมิวิชำกำรและงำนทะเบยีน  
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสวัสดิกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (ฉบับปรับปรุง) รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบและมอบหมำยให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 

 ๕.4 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำกำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิตและโลจิสติกส์ ได้รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์เครือข่ำย “Cisco ICT Competition RMUTP (BUS) 2018” ในวันที่ 17 – 19 มกรำคม พ.ศ. 
2562 ณ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ 
  2) สรุปกิจกรรมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ให้แก่คณำจำรย์ จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ 
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   (2.1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนวิชำกำร เทคโนโลยี งำนวิจัยและนวัตกรรม            
สู่ควำมยั่งยืน ภำยใต้กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “เทคนิคกำรเขียนบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ในวำรสำรวิชำกำรที่มีคุณภำพ” ระหว่ำงวันที่ 15 - 16 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอำคำร 9               
ช้ัน 10 
   (2.2) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรใช้เทคโนโลยี ZOOM เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน” ในวันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอำคำร 9 ช้ัน 10 
   (2.3) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรตรวจข้อสอบผ่ำนสมำร์ทโฟน           
ด้วยแอพพลิเคช่ัน ZipGrade” ในวันที่ 11 มกรำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอำคำร 9 ช้ัน 10 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของวิทยาลัยการดนตรี  
  วิทยำลัยกำรดนตรี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงดนตรีในงำนสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ
สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวันที่ 13 – 15 และ             
17 – 19 มกรำคม พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
ส ำหรับนักศึกษำครู (ค.บ. 5 ปี) : สำขำวิชำดนตรีศึกษำ และ โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
เพื่อกำรสื่อสำร และกำรประกอบอำชีพ: สำขำวิชำดนตรีตะวันตกและสำขำวิชำดนตรีไทยเพื่อกำรอำชีพ 
  3) รำยงำนโครงกำรประกวดวงโยธวำทิตชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ  และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จ
เจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2562 
  4) รำยงำนกำรเข้ำร่วมอบรมและแข่งขัน ในงำน “Thailand International Percussion 
Festival 2019 & Thailand International Percussion Competition” ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
  5) วิทยำลัยกำรดนตรี ร่วมกับ Chicago Symphony Orchestra จัดกิจกรรม Trumpet 
Workshop ให้กับนักศึกษำ เครื่องเอกทรัมเป็ต  ในวันที่  12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ หอแสดงดนตรี              
อำคำร 27 ช้ัน 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  6)  วิทยำลัยกำรดนตรี ได้ เปิด YouTube Channel โดยใช้ช่ือว่ำ “College of Music 
BSRU” เพื่อเผยแพร่ผลงำน และกิจกรรมต่ำง ๆ ของนักศึกษำและคณำจำรย์วิทยำลัยกำรดนตรี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักกิจการนักศึกษา  
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล             
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 “รำชภัฏอุบลรำชธำนี
เกมส์” รอบมหกรรม ระหว่ำงวันที่ 11 – 20 มกรำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
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  2) สรุปภำพบรรยำกำศเข้ำร่วมโครงกำร “ประชำรัฐรวมพลัง สร้ำงยุวแรงงำน ประจ ำปี 
2562” ในวันจันทร์ที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงครำม ช้ัน 5 กระทรวง
แรงงำน 
  3) รำยงำนกำรเข้ำร่วมกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
ในสถำนศึกษำและกำรประชุมสัมมนำพลังคนรุ่นใหม่กับกำรคุ้มครองผู้บริโภค ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเอเชีย รำชเทวี กรุงเทพมหำนคร  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7  รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงกำร / กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 
8 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
  1) โครงกำรเปิดบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รักษำวัฒนธรรม กำรเสวนำวิชำกำร ครั้งที่ 3 
  2) โครงกำรวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง...ล่องเรือ เพื่อควำมเข้ำใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ 34 
  3) กิจกรรมประกวดวงดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษำ ในบทเพลงพระอำทิตย์ชิงดวง เนื่องใน
งำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) 
  4) โครงกำรมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชำติและนำนำชำติ ฝั่งธนบุรี ครั้งที่ 1 
  5) กิจกรรมพิธีบวงสรวงสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) 
  6) กิจกรรมพิธีพุทธำภิเษก พระพุทธรูป รูปหล่อและเหรียญสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ 
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ในวำระครบ 150 ปี 
  7) โครงกำรเปิดบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รักษำวัฒนธรรม กำรเสวนำวิชำกำร ครั้งที่ 4 
  8) โครงกำรเผยแพร่นำฏยศิลป์สร้ำงสรรค์ ในงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งที่ 19   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจ า 
รุ่นท่ี 2/2561 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้ด ำเนินกำรประสำรงำนส่งแบบแผนกำรจัดอบรมบุคลำกร 
ในสถำบันอุดมศึกษำตำมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำเรียบร้อยแล้ว จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ    

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติอนุมัติ ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
สรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้กำรได้มำของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นไปตำมเงื่อนไขตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 สั่ง ณ วันที่  
14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ    
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 ค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 
  สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติอนุมัติ ค ำสั่งแต่งตั้งให้ อำจำรย์  
ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม สั่ง ณ วันที่  
14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.11 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 1(147)/2562 
  ส ำนักงำนที่ประชุมอธิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้ส่งหนังสือเชิญประชุม
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ครั้งที่ 1(147)/2562 ในวันเสำร์ที่ 2 มีนำคม 2562 ณ ห้องประชุมหอ
ปรัชญำ รัชกำลที่ 9 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
  คุรุสภำ ได้จัดท ำข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยมำตรฐำนวิชำชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดยที่เปน็
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยมำตรฐำนวิชำชีพ พ.ศ. 2556 ในส่วนของวิชำชีพครูเพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงและทิศทำงกำรศึกษำของชำติ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2562 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเดจ็
เจ้ำพระยำ ว่ำด้วย กำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2562 และระเบียบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย วิธีกำรงบประมำณเงินรำยได้ พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ  
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้สรุปรำยงำนกำรประชุมโครงกำรสัมมนำ
เครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ครั้งที่ 8 เรื่อง “กำรพัฒนำ
เครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 6 – 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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  2) กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดสอบแข่งขันให้แก่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร โดยค ำนวณจำกจ ำนวนผู้เข้ำสอบทั้ งหมด 4,953 ที่นั่ง 
เฉลี่ยค่ำหัว หัวละ 41.70 บำท ต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 206,550 บำท (สองแสนหกพันห้ำร้อยห้ำสิบ            
บำทถ้วน) และได้ด ำเนินกำรจัดส่งยอดเงินดังกล่ำวให้แก่กองคลังเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมน ำรำยได้เข้ำ
โครงกำรเช่ำพื้นที่ของมหำวิทยำลัยฯ เป็นที่เรียบร้อย 
  3) กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมเพื่อรับทรำบข้อเสนอแนะ
ของสภำมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรจ่ำยค่ำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยตำมมติคณะรัฐมนตรี (1.5,1.7 เท่ำ) และ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย ในวันพุธที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562   
  4) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำว พร้อมกิจกรรมของ
มหำวิทยำลัยเผยแพร่แก่สื่อมวลชนและตรวจตัดข่ำวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนมกรำคม 
พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  5) สำขำวิชำภำษำไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้สรุปกำรจัด
โครงกำรยกระดับสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษ (พัฒนำควำมรู้ ทักษะภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส ำหรับ
นักศึกษำครูในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ) CEFR  
  6) สำขำวิชำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้ส่งรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษ (พัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษ             
เพื่อกำรสื่อสำรและกำรประกอบอำชีพ ระหว่ำงวันที่ 12, 17 - 19 และ 24 - 26 มกรำคม พ.ศ. 2562                            
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.15 รายงานการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนและสายสนับสนุน (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส่งรำยงำนกำรประชุมพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสอนและสำยสนับสนุน 
(เงินงบประมำณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 
4 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562  
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั ครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดทีี่ 
11 เมษำยน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 

 



๑๑ 
 

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

 6.2 โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการใช้ระบบ ITAS  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญคณะกรรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรอบรม เรื่อง แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต                    
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และกำรใช้ระบบ ITAS ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 
เวลำ 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 อำคำร 11 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 หนังสือ ร้อยเรื่องเล่า “เรา” MOE การศึกษาไทยให้โอกาส 
  อาจารย์ ดร.พรรณา  พูนพิน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ  
ได้แจกหนังสือ ร้อยเรื่องเล่ำ “เรำ” MOE กำรศึกษำไทยให้โอกำส เล่มที่ 4 จัดท ำโดย กระทรวงศึกษำธิกำร  
ซึ่งมีข้อมูลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเผยแพร่ในเล่มดังกล่ำวด้วย ในหน้ำ 12 – 14       
ในหัวข้อ กำรด ำเนินกำรที่เป็นรูปธรรมตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำร : “โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสเพื่อสร้ำงค่ำนิยมองค์กรในกำรด ำเนินงำน สู่มหำวิทยำลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริตของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเจ้ำพระยำ” 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 การประชุมโครงการสัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 8  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องกำรประชุมโครงกำร
สัมมนำเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ครั้งที่ 8 เรื่อง “กำรพัฒนำ
เครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 6 – 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 
มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งแสดงควำมโดดเด่นในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งมหำวิทยำลัยเหล่ำนั้นพร้อมที่จะเป็น แกนน ำ            
ในกำรพัฒนำและให้ค ำปรึกษำแก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ และในช่วงเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2562  
จะมีกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ           
โดยขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดประชุม โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมประมำณ 30 คน รำยละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 วันหยุดชดเชยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เนื่องจำกวันหยุดชดเชยของมหำวิทยำลัย                
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. 2562 (ในวันที่ 9 มกรำคม : งำนเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของมหำวิทยำลัย,              
31 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ : หยุดกำรเรียนกำรสอนเนื่องจำกสถำนกำรณ์ฝุ่นละออง 2.5 PM, 3 กุมภำพันธ์ : 
หยุดกำรเรียนกำรสอนเพื่อใช้เป็นสนำมสอบ และ 24 มีนำคม : วันเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไทย                  
เป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 2562) ซึ่งท ำให้เกิดผลกระทบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำภำคพิเศษ ในกำรเปิด 
ภำคเรียนของเทอม 1 กับภำคฤดูร้อน 
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 มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 การน าส่งเอกสารล่าช้า 
  อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ คุรุสภำได้แจ้งให้ทำงหลักสูตร                 
กำรบริหำรกำรศึกษำ ระดับปริญญำโท ไปน ำเสนอหลักสูตรที่คุรุสภำ วันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562           
ซึ่งเอกสำรลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 แต่เอกสำรถึงบัณฑิตวิทยำลัย ในวันที่ 15 กุมภำพันธ์                     
พ.ศ. 2562 ซึ่งงำนได้เสร็จสิ้นไปแล้ว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ตรวจสอบอย่ำงเคร่งครัด                 
เพื่อไม่ให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรส่งเอกสำรต่อไป 

 6.7 การขอใช้งบประมาณแผ่นดินในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มีควำมประสงค์ให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรเรื่องกำรของบประมำณแผ่นดิน งบประมำณที่ใช้ในกำร
ซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำง ๆ  โดยปกติคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีใช้งบประมำณรำยได้ด ำเนินกำร  
ซึ่งในทำงปฏิบัติมหำวิทยำลัยสำมำรถของบประมำณแผ่นดินมำด ำเนินกำรในส่วนน้ีได้ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และกองนโยบำยและแผน           
ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนกำรเสนอของบประมำณแผ่นดินในกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ต่ำง ๆ  สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้หรือไม่ และหำกสำมำรถด ำเนินกำรได้คณะและหน่วยงำนต่ำงๆ ต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรเสนอขอ
งบประมำณในล ำดับต่อไป 

 6.8 ขอความอนุเคราะห์สถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ หำรือเรื่องสถำนที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียน             
กำรสอนของคณะ เนื่องจำกในปัจจุบันคณะใช้โรงยิมเป็นสถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน พร้อมกัน 3 รำยวิชำ  
ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ได้ประสทิธิภำพเท่ำที่ควร ประกอบกับบำงรำยวิชำต้องใช้อุปกรณ์ในกำรเรยีน
กำรสอนและต้องมีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ จึงขอควำมอนุเครำะห์มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรจัดหำห้องเรียนให้
เพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำต่ำง ๆ เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้ท ำบันทึกช้ีแจงเพื่อจัดสรรพื้นที่ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน           
ในล ำดับต่อไป 

 6.9 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 และ
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ปีการศึกษา 2562 - 2565  
  คณะครุศำสตร์ จัดโครงกำรประชุมเครือข่ำยผู้ดูแลนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             
ปีกำรศึกษำ 2562 และกำรลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ปีกำรศึกษำ 2562 - 2565              
ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ธนบุรี พร้อมกำรบรรยำย เรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำครูยุคใหม่สู่ควำมยั่งยืนในวิชำชีพ ในวันที่ 22 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.10 การน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งท่ี 1 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ               
จัดกิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยของนักศึกษำ สำขำกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ครั้งที่ 1” พร้อมบรรยำย
พิเศษ ในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมสุนันทำนุสรณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.11 การปรับปรุงห้องเรียนภายในมหาวิทยาลัย 
  กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องเรยีนที่ทันสมัย ทั้งหมด 9 ห้อง 
ขณะนี้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 3 ห้อง คือ ห้อง 324 ห้อง 251 และห้อง 261 ซึ่งสำมำรถใช้ห้อง
ดังกล่ำวได้ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.12 การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
  กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ขออภัยในควำมไม่สะดวกเนื่องจำกมหำวิทยำลัยมีพื้นที่
จ ำกัดประกอบกับมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยหลำยจุด ขณะนี้         
กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมและงำนพัสดุก ำลังเร่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.13 การติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย 
  กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ขอควำมอนุเครำะห์ทุกหน่วยงำนและท ำควำมเข้ำใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ภำยในมหำวิทยำลัย สำมำรถติดป้ำยประชำสัมพนัธ์ได้เฉพำะ บริเวณ
อำคำร 12 และสำมำรถน ำข่ำวสำร หรือภำพกิจกรรมต่ำงๆ เผยแพร่ผ่ำนจอแสดงผล LED ขนำดใหญ่บริเวณ
ทำงเข้ำมหำวิทยำลัยได้ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

เลิกประชุม เวลา ๑2.30 น.  

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


