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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕62 เวลา 09.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยส์มหมำย มหำบรรพต ที่ปรึกษำด้ำนงบประมำณ 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อำรีวรรณ เอ่ียมสะอำด รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ชลลดำ พงศ์พฒันโยธิน รองอธิกำรบด ี
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พษิณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
6. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิกำรบด ี
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยล์ำวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบด ี
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยส์ำยณั พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

1๐. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เกียรตศิักดิ ์ ลักษณะงำม ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วเิชียร   อินทรสมพันธ ์ คณบดคีณะครุศำสตร์ 
๑๓. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดคีณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดคีณะวิทยำศำสตร์ฯ 
๑๕. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดคีณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๖. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดบีัณฑิตวทิยำลัย 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สพุัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวทิยำลัยกำรดนตรี 
1๘. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน คณบดคีณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม 
๑๙. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวิชำกำรฯ 
๒๐. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
2๑. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๒. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดับเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธติฯ 
2๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค ์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๕. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
2๖. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.กฤษดำ ผ่องพิทยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
๒8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ทศันัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
29. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
๓0. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยป์ระภำพรรณ   หิรัญวัชรพฤกษ ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่2/2562 วันองัคำรที่ 2 เมษำยน พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 13.0๐ น. 
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32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วุทธิเมธว ์ เก้ือกอบ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตตยิำ รัศมีแจ่ม รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
34. อำจำรย์ ดร.จริยำภรณ์ เจริญชีพ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
35. อำจำรย์ ดร.มนัสว ี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เธียร ธีระวรวงศ ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
๓7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ญำณศิำ ตันติปำลกุล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
38. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจดักำร 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลยั 
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลยั 
41. อำจำรย์เพยีงธดิำ เสรีสุทธิกุลชยั รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลยั 
42. อำจำรย์วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
43. อำจำรย์สุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
44. อำจำรย์ณัฏฐกิตติ ์ เหมทำนนท ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
45. อำจำรย์ชุมพล อินทร์มณี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
46. อำจำรย์ณัฐพล บุญรักษ ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๔7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สเุนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
48. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
49. อำจำรย์จันทรัศม์ิ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
50. อำจำรย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
51. อำจำรย์นิศำกร   เถำสมบตั ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
52. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
53. อำจำรย์วิชุณี   สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
54. อำจำรย์ขวญันภำ   วัจนรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธฯ์ 
55. อำจำรย์ธีรำพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธฯ์ 
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยย์ุวรัตน์ จงใจรักษ ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๕7. อำจำรย์สิริชยั เอ่ียมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
58. อำจำรย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
59. อำจำรย์หทยัรัก   ตุงคะเสน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
60. อำจำรย์จักฤษณ์ พนำลี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
61. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.จินดำ ยืนยงชัยวฒัน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
62. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.นนท์ณธ ี ดุลยทวีสิทธิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
63. อำจำรย์จำริวฒัณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
64. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
65. อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชยีร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
66. อำจำรย์ ดร.ธนกร  สรรย์วรำภภิ ู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
๖7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์ชดิศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
68. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐดนัย   สิงหค์ลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
69. อำจำรย์ปณติำ   แจ้ดนำลำว รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
70 นำงบษุบงค ์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
71. นำยพิสิฐ วงศ์วฒันำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
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72. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
73. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนทีฯ่ 
74. นำยอภิชำติ   สิงห์ชยั รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ชลิต วณิชยำนันต ์ ติดรำชกำร 
2. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสุก ติดรำชกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ ติดรำชกำร 
4. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ติดรำชกำร 
5. อำจำรย์วิเชยีร ทุวิลำ ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เกษม ตริตระกำร ติดรำชกำร 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ ติดรำชกำร 
9. อำจำรย์สุเมธ   ใจเย็น ติดรำชกำร 

10. อำจำรย์ภัทิรำ มำศมำลยั ติดรำชกำร 
11. อำจำรย์วรศิริ ผลเจริญ ติดรำชกำร 
12. อำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักด ี ติดรำชกำร 
13. อำจำรย์เพยีรพิลำส  พิริยำโภคำนนท ์ ติดรำชกำร 
14. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ ติดรำชกำร 
15. อำจำรย์สรสินธุ์   ฉำยสินสอน ติดรำชกำร 
16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์กียรติขร โสภณำภรณ์ ติดรำชกำร 
17. อำจำรย์ขวญัชยั   ช้ำงเกิด ติดรำชกำร 
18. อำจำรย์มนัสวี   พัวตระกูล 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  09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  1.1 แนะน าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ได้แต่งตั้ ง            
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงำม เป็นผู้ช่วยอธิกำรบดี รับผิดชอบเกี่ยวกับฝ่ำยวิชำกำรและ              
กำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
  อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ได้แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ตำมล ำดับดังนี้             
1) อำจำรย์ณัฏฐกิตต์ิ เหมทำนนท์  2) อำจำรย์ชุมพล อินทร์มณี  และ 3) อำจำรย์ณัฐพล บุญรักษ์ 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ ได้แต่งตั้ง อำจำรย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ เป็นรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
แทน อำจำรย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.2 ขอแจ้งการปรับปรุงศูนย์อาหาร อาคาร 1 ชั้น 2 
  โครงกำรร้ำนค้ำและบริกำร ได้จัดท ำผังกำรวำงร้ำนอำหำรใต้อำคำร 2 ช่ัวครำว ส ำหรับขำย
อำหำรและเครื่องดื่มตลอดระยะเวลำ 6 เดือน ที่มีกำรปรับปรุงศูนย์อำหำรจนแล้วเสร็จ จึงขอควำมอนุเครำะห์
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย บุคลำกร และนักศึกษำ ดูแลรักษำควำมสะอำดให้ถูกสุขลักษณะ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.3 วิดทัีศน์งานวันราชภัฏและพิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดท ำวิดีทัศนก์ิจกรรมงำนวันรำชภัฏและพิธีเชิญตรำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ เพื่อน ำเสนอและเผยแพร่กิจกรรมให้บุคคลภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยรับทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้ส ำนักกิจกำรนักศึกษำจัดท ำวีดิทัศน์กิจกรรมโดยใส่เพลงประจ ำ
มหำวิทยำลัยหรือเพลงที่เกี่ยวกับวันรำชภัฏเพิ่มข้ึนอีก 1 ฉบับ  

 1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็น
ประธาน กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า และกรรมการประเภทข้าราชการ สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
  ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือก
เป็นประธำนกรรมกำรประเภทคณำจำรย์ประจ ำ และกรรมกำรประเภทข้ำรำชกำร สภำคณำจำรย์และ
ข้ำรำชกำร ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 บัดน้ีกำรรับสมัครได้สิน้สุดลงแลว้ จึงประกำศรำยช่ือผู้สมัครที่
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มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรเลือกเป็นประธำนกรรมกำรประเภทคณำจำรย์ประจ ำ และกรรมกำรประเภทข้ำรำชกำร 
สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ โดยก ำหนดวันเลือกตั้ง ในวันอังคำรที่ 19 มีนำคม พ.ศ. 2562 ระหว่ำงเวลำ 
08.30 – 15.00 น. 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2562 โดยไม่มี
กำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การปรับปรุงการใช้ลักษณะกระดาษส าหรับออกวุฒิบัตร  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้มีกำรปรับปรุงกำรใช้กระดำษส ำหรับออกวุฒิบัตร
ที่ใช้ส ำหรับผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ ผู้มีผลกำรเรียนดี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยและกิจกรรมอื่น ๆ             
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกลักษณะกระดำษเดิมเป็นกระดำษอำร์ตมัน ขนำด 160 แกรม มีผลต่อเครื่องพิมพ์            
หำกจ ำนวนที่พิมพ์มีปรมิำณมำก ประกอบกับสภำวะทำงเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ผลิตแจ้งรำคำเพิ่มจำกเดิม 7.50 บำท 
เป็นรำคำ 9 บำท ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงน ำตัวอย่ำงกระดำษส ำหรับออกวุฒิบัตรน ำเข้ำ           
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรปรับปรุงกำรใช้ลักษณะกระดำษส ำหรับออกวุฒิบัตร  เป็นแบบใหม่ โดยใช้
กระดำษ CBS1 ขนำด 120 แกรม รำคำ 8 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
พนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มิได้ก ำหนดบทบัญญัติ ในกรณี
ที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระและกำรพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระซึ่งก่อให้เกิดปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำนหลำยประกำร 
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคลจึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัย               
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... น ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 6 
มีนำคม พ.ศ.2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตำมที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 



๖ 
 

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

  ฝ่ำยเลขำนุกำรจึงได้น ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย  
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ที่ได้ปรับแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำย น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียด            
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 
21 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 4.3 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ด าเนินงานจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  กองนโยบำยและแผน ได้น ำ (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำนจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยคณะกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ ด ำเนินกำรตำมหน้ำทีท่ี่ระบุใน (ร่ำง) ค ำสั่งฯ 
อย่ำงเร่งด่วน 

 4.4 ก าหนดการ และ (ร่าง) ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “สัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การบริหารงานการศึกษา” 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดโครงกำร “สัมมนำเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรบริหำรงำนกำรศึกษำ” เพื่อแสดง
มุทิตำจิตเนื่องในโอกำสอำยุครบ 90 ปี ดร.สำยหยุด จ ำปำทอง ในวันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2562 รำยละเอียด       
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ โดยเพิ่มรำยละเอียดคณะกรรมกำรเข้ำร่วมงำนในค ำสั่งฯ และมอบหมำยประธำนใน
แต่ละกลุ่มตรวจสอบและเพิ่มเติมรำยช่ือ และน ำส่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร  

 4.5 (ร่าง) ก าหนดผู้รับผิดชอบฝ่ายอารักขาในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดผู้รับผิดชอบฝ่ำยอำรักขำ            
ในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 เพื่อเตรียมควำมพร้อม
กำรด ำเนินงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนต่ำงๆ ส่งรำยช่ือผู้รับผิดชอบฝ่ำยอำรักขำ ได้ที่ 
ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้ งขจร ภำยในวันศุกร์ที่  15 มีนำคม พ.ศ. 2562 และส่งรำยช่ือฝ่ำยรักษำ          
ควำมปลอดภัย ได้ที่ นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ภำยในวันจันทร์ที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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 4.6 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ             
(ฉบับที่ 2) พร้อมทั้งตำรำงเปรียบเทียบ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ และรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรในกำร
พิจำรณำ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ดังกล่ำว เพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยกองบริหำรงำนบุคคลน ำเสนอ  (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัยเพื่อด ำเนินกำรในล ำดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะครุศาสตร์ 
  คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร  
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม (ภำยใต้โครงกำร กำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ 
ด้ำนกำรอ่ำน เขียน และคิดวิเครำะห์ของนักเรยีนในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน) 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม
กำรพัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำรสอนอ่ำน เขียน คิดวิเครำะห์ระยะที่ 1 2) กิจกรรมกำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน กำรอ่ำน เขียนและคิดวิเครำะห์ของนักเรียนผ่ำนค่ำยวิชำกำร และ 3) กิจกรรมกำรสอนอ่ำน 
เขียน คิดวิเครำะห์ ด้วยกิจกรรมเชิงรุก  
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร และ
กำรประกอบอำชีพ นักศึกษำสำขำวิชำกำรประเมินผลและวิจัยทำงกำรศึกษำ วันที่ 21 - 23, 28 - 30 
มกรำคม พ.ศ. 2562 
  3) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ท้องถ่ิน
และชุมชน ระหว่ำงวันที่ 15 – 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอำยุ 
บ้ำนจ ำรุง อนุสำวรีย์สุนทรภู่ บ้ำนท่ำตำโบ๊ยระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ง บ้ำนเหลำชะโอนหมู่บ้ำน OTOP 
จักสำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก และวัดวังหว้ำ จังหวัดระยอง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 รายงานโครงการ / กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และ              
ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมด้ำนวิชำกำรและกิจกำรนักศึกษำ จ ำนวน                  
2 โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฝึกทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนมหรรณพำรำม ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ อำคำร             
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำมหำวชิรำลงกรณ (อำคำร 9)  
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  3) สำขำวิชำแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมแสดงผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำน
จิตรกรรมสีน้ ำ ณ หอศิลป์ White box เมืองกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย ระหว่ำงวันที่  19 – 25 
ธันวำคม พ.ศ. 2562 
  4) สำขำวิชำเคมี ได้รำยงำนกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ “วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่กำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ิน”
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
  5) สรุปโครงอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
เรื่อง “กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี”            
ระหว่ำงวันที่ 2 – 3 มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำนำฏยศิลป์ศึกษำ ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์ : พัฒนำครูเพื่อพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 “อบรมเชิงปฏิบัติกำรครูนำฏศิลป์ศึกษำ” 
และโครงกำรยกระดับสมทิธิภำพทำงภำษำอังกฤษ (พัฒนำควำมรู้ทักษะภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส ำหรับ
นักศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ) : CEFR สำขำวิชำนำฏยศิลป์ศึกษำ (ค.บ. 5 ปี)   
  2) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำหลักสูตรให้
เป็นไปตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำ : ศึกษำดูงำนสภำนิติบัญญัติแห่ งชำติและพิพิธภัณฑ์
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
  3) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำหลักสูตรให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำ (และพัฒนำคุณภำพบัณฑิตและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ได้มำตรฐำน 
(รปศ.) : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสตร์ในวันที่ 10 – 11 มกรำคม พ.ศ. 2562 
  4) สำขำวิชำภำษำไทย ได้รำยงำนผลโครงกำรพัฒนำหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ(และพัฒนำคุณภำพของบัณฑิตให้มีทักษะด้ำนกำรใช้ชีวิตและอำชีพในยุคศตวรรษที่ 21) : 
โครงกำรสัมมนำ เรื่อง “แนวทำงกำรศึกษำวรรณกรรมไทยในยุคหลงัสมัยใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 
  5) สำขำวิชำภำษำไทย (ค.บ.5 ปี) ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์ (พัฒนำครูเพื่อพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21) เรื่องกำรสร้ำงแบบทดสอบออนไลน์ด้วย 
QUIZIZZ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ กรุงเทพมหำนคร 
  6) สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ค.บ.5 ปี) ได้ส่ งเล่มโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์ (พัฒนำครูเพื่อพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21) ระหว่ำงวันที่ 28 ตุลำคม และ 4, 11, 1 8, 25 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ ช้ัน 8 อำคำร 30 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.4 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร 
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับวันวำเลนไทน์ และได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ 
และหนังสือพิมพ์ M2F รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  2) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับควำมคำดหวังกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเดือนมกรำคม 2562 และได้ลงเผยแพร่ใน
สถำนีโทรทัศน์ WORKPOINT TV หนังสือพิมพ์ข่ำวสด หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ และเว็บไซต์ 
ประชำไท รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  3) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับควำมคำดหวังกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเดือนกุมภำพันธ์ 2562 และได้ลงเผยแพร่          
ในสถำนีโทรทัศน์ NOW26 หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ ส ำนักข่ำวบำงกอกทูเดย์ เว็บไซต์ประชำไท และสถำนีวิทยุ
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 รายละเอียด รายการเงินสมทบจากคณะต่างๆ โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ 
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561   
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้ส่งรำยละเอียด รำยกำรเงินสมทบจำกคณะต่ำงๆ 
โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ “เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 
2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำน
ผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลโครงกำร “พัฒนำควำมรู้และเสริมสร้ำงทักษะของภำคีเครือข่ำยสู่กำรเป็น
ต้นแบบด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนพื้นที่พิเศษเมืองโบรำณอู่ทอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562”            
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 26 – 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ต ำบลส ำพะเนียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
  2) รำยงำนผลโครงกำร “โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน 
กำรเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ เพื่อกำรขยำยตัวในภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร 
ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนของแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562”  
ในวันที่ 22 – 23, 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ต ำบลหนองโอ่ง อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  คณะกรรมกำรโรงพิมพม์หำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดประชุมในวันอังคำรที่ 5 
มีนำคม พ.ศ. 2562 โดยสรุปรำยงำน ดังนี้ 
  1) รำยรับโรงพิมพ์ฯ  ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 – เดือนกุมภำพันธ์ 2562 ยอดรวมทั้งสิ้น 
2,804,692.51 บำท (สองล้ำนแปดแสนสี่พันหกร้อยเก้ำสิบสองบำทห้ำสิบเอ็ดสตำงค์) 
  2) โรงพิมพ์ฯ ได้ค่ำงค่ำเช่ำพื้นที่ ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 – เดือนกุมภำพันธ์ 2562  
เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000 บำท (สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) เนื่องจำกเอกสำรใบแจ้งหนี้ ไม่มีหัวจดหมำย
และช่ือที่อยู่ของทำงมหำวิทยำลัยทำงบริษัทจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรช ำระเงินได้ 
  3) เสนอให้โรงพิมพ์ด ำเนินกำรดังนี้ 
   (3.1) จัดท ำรำยละเอียดแต่ละเดือนเพื่อทรำบกำรใช้บริกำรของโรงพิมพ์ฯ ของแต่ละคณะ 
   (3.2) ให้โรงพิมพ์ฯ ประสำนติดต่อโดยตรงกับคณะและสำขำเพื่อแจ้งรำยกำรที่จะ 
มำใช้บริกำรได้ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และ
ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) กำรจัดท ำคู่มือส ำหรับคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ รอบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ  
ปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนสอบสัมภำษณ์   
  2) ข้อมูลทำงวิชำกำร ประจ ำเดือนมีนำคม 2562 ประกอบด้วย 
   (2.1) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง ก ำหนดวันชดเชยกำรเรียนกำรสอนและกำร
เปลี่ยนแปลงวันสอบปลำยภำค ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
   (2.2) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง ปฏิทินวิชำกำร และก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียน 
ประจ ำภำคเรียนฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานสรุปการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด ได้รำยงำนสรุปกำรประชุมอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ระหว่ำงวันที่ 1 – 3 มีนำคม พ.ศ. 2562 รำยละเอียด 
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 



๑๑ 
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  1) กองนโยบำยและแผน ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“ทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อำคำร 11 รำยละเอียด  
ดังเอกสำรแนบ  
  2) กองนโยบำยและแผน ได้สรุปผลควำมพึงพอใจ “โครงกำรสัมมนำเช่ือมควำมสัมพันธ์ 
สร้ำงควำมสำมัคคี ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี พ.ศ. 2562” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562           
ณ ช้ัน 2 อำคำร 11 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  3) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ป ร ะส ำน งำน ส อบ ม ำตร ฐ ำน ค วำม รู้ ภ ำษ ำอั งก ฤษ  (TOEIC – Test of English for International 
Communication) รุ่นที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562  
  4) งำนเลขำนุกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมโครงกำรประชุมช้ีแจง
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เมื่ อวันที่ 20 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 
  5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรสื่อสำรองค์กำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้ให้สัมภำษณ์สื่อมวลชนในประเด็นค้ำประเวณียุค 4.0 สะดวก 
ทุกที่ทุกเวลำ ได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562  
  6) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนฯ  
ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  7) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 4 โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  8) ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ได้สรุปกำรเข้ำรับบริจำคโลหิต สภำกำชำดไทย เมื่อวันที่  
5 กุมภำพันธ์ 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  9) มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และขอขอบคุณมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในกำรทำสีขำวที่ก ำแพงของมหำวิทยำลัยฯทำงด้ำนวัดบำงไส้ไก่ ทั้ งสองด้ำน 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  10) งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่ง
กำรเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวันที่  
13 – 15, 17 – 19 มกรำคม พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  11) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร ได้รำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่รักษำรำชกำรแทน
อธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 7 – 10 มีนำคม 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  12) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปรำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้บริหำร
ระดับสูงที่รับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงประเทศของสถำบันอุดมศึกษำไทย ประจ ำปี 2562 จัดโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ในวันที่ 4 มีนำคม 2562 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562  
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดีที่  
25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 การแข่งขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ 2018” 
  อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัย    
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน “ชงโคเกมส์ 2018” ระหว่ำงวันที่ 6 – 20 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 โดยมีพิธีเปิด – ปิด กำรแข่งขันกีฬำ ในวันพุธที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ สนำมฟุตบอล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 
  นางสาวอรุณี คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ นักศึกษำที่จะเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ประจ ำปี 2562 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้จัดท ำข้อมูลพร้อมรำยช่ือนักศึกษำเข้ำไลน์กลุ่ม   
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยให้ทรำบแล้ว โดยนักศึกษำที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรในรอบปี พ.ศ. 
2562 เป็นนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560 และในปีนี้           
มีกำรเปลี่ยนแปลงปกปริญญำบัตรตำมที่ได้ร่วมกันพิจำรณำในครำวประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ คณะวิทยำกำรจัดกำรได้ด ำเนินกำร
โครงกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นกำรน ำแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ชุมชน 
ซึ่งได้จัดท ำบำร์โค้ดและกำรซื้อสินค้ำออนไลน์ ท ำให้ชุมชนได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทของที่ระลึก 
จำกโครงกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 การเบิกจ่ายค่าน้ ามันรถยนต ์
  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอหำรือเกี่ยวกับ              
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณค่ำน้ ำมันรถยนต์ ซึ่งจำกเดิมใช้งบประมำณแผ่นดิน เมื่อท ำคู่สัญญำกับปั๊มน้ ำมัน                      
ได้ระยะเวลำในกำรเบิกจ่ำยน้อยท ำให้กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ ท ำให้เปลี่ยนมำใช้งบประมำณเงินบ ำรุงกำรศึกษำ                 
จึงขอให้มหำวิทยำลัยเจรจำเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินกับทำงปั๊มน้ ำมัน เพื่อ ใช้งบประมำณแผ่นดินได้เหมือนเดิม 
เนื่องจำกงบประมำณเงินบ ำรุงกำรศึกษำไม่จ ำเป็นต้องเร่งใช้และงบประมำณมีน้อย  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุ ท ธลำ และผู้ ช่ วยศำส ตรำจำรย์                 
ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงำม ศึกษำเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยค่ำน้ ำมันรถยนต์ด้วยงบประมำณแผ่นดิน  
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 6.6 การประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) 
  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรประเมินบุคลำกรโดยผู้ร่วมงำน            
(Peer Assessment) ครบก ำหนดปิดระบบกำรประเมินในวันที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 24.00 น. ซึ่ง
สถิติกำรประเมินโดยรวม ประมำณ 32 เปอร์เซ็นต์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำระบบกำรประเมิน
บุคลำกรโดยผู้ร่วมงำน (Peer Assessment) โดยครบก ำหนดปิดระบบกำรประเมิน ในวันที่ 17 มีนำคม                    
พ.ศ. 2562  

 6.7 การประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปีในรอบท่ี 1/2562  
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอติดตำมกำรส่งผลกำรประเมินกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีในรอบที่ 1/2562 ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงำนที่ยังไม่ส่งผลกำรประเมิน จ ำนวน 15 หน่วยงำน 
หน่วยงำนที่ยังไม่ส่งผลกำรประเมิน ขอให้น ำส่งภำยในวันที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2562 เพื่อด ำเนินกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรกลั่นกรองต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยหน่วยงำนที่ยังไม่ส่งผลกำรประเมิน ขอให้น ำส่งภำยในวันที่ 18 
มีนำคม พ.ศ. 2562 

เลิกประชุม เวลา ๑2.05 น.  

 

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


