
๑ 
 

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 3/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

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

1๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๒. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติศักดิ ์ ลักษณะงำม ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๕. อำจำรย ์ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
1๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1๗. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๘. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๙. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม 
2๑. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
2๒. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
2๓. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๔. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 
2๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
29. อำจำรย ์ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่3/2562 วันพฤหสับดทีี่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 09.0๐ น. 
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๓0. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
33. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ   หิรัญวัชรพฤกษ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติยำ รัศมีแจ่ม รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์
๓7. อำจำรย์ ดร.จริยำภรณ์ เจริญชีพ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์
38. อำจำรย์ ดร.มนัสวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
46. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
๔7. อำจำรย์วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
49. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
50. อำจำรย์ณัฏฐกิตต์ิ เหมทำนนท ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
51. อำจำรย์ณัฐพล บุญรกัษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
53. อำจำรย ์ดร.สรุินทร ์ ผลงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
54. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
55. อำจำรย์นิศำกร   เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
56. อำจำรย์วิชุณี   สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๕7. อำจำรย์ขวัญนภำ   วัจนรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
58. อำจำรย์ธีรำพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
59. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
60. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
61. อำจำรย์วรรณรจุ   มณีอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
62. อำจำรยห์ทัยรัก   ตุงคะเสน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
63. อำจำรยจ์ักฤษณ์ พนำล ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
64. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 
65. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 
66. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 
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๖7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 
68. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
69. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

70 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

71. อำจำรย ์ดร.ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
72. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
73. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
74. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
75. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
76. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
77. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
78. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
79. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่และสิง่แวดล้อม 
80. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสกุ ติดรำชกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง ติดรำชกำร 
3. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ ติดรำชกำร 
4. อำจำรยส์ุเมธ   ใจเย็น ติดรำชกำร 
5. อำจำรย์ภัทริำ มำศมำลัย ติดรำชกำร 
6. อำจำรย์วรศิร ิ ผลเจริญ ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร ติดรำชกำร 
8. อำจำรย์ชุมพล อินทร์มณ ี ติดรำชกำร 
9. อำจำรย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ ติดรำชกำร 

10. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจริกิตต์ ติดรำชกำร 
11. อำจำรยเ์พียรพิลำส  พิริยำโภคำนนท ์ ติดรำชกำร 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ ติดรำชกำร 
13. อำจำรยป์ณิตำ   แจ้ดนำลำว ติดรำชกำร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
2. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
3. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
๔. นำยรักเกียรต ิ วงศ์กลำง  
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เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.3๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันอังคำรที่ 2 เมษำยน พ.ศ. ๒๕62 
 หน้ำ 6 ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ วำระที่ 1.2 กำรประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 1/2562 แก้ไขข้อควำม ดังนี้ “สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดจัดกำรประชุม
วิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2562 โดยจะมีกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร จ ำนวน 20 หลักสูตร 
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2562 โดยมีกำรแก้ไข  

 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี 
และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 3/๒๕62 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษำยน พ.ศ. ๒๕62 
 หน้ำ 18 ผู้มำประชุม ตัดรำยช่ือ “อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน” 
 หน้ำ 21 ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ วำระที่ 4.2 แก้ไขมติที่ประชุม เป็น  
 “1) เห็นชอบให้ใช้งบประมำณของโครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น                      
ของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) งำบประมำณของส ำนักกิจกำรนักศึกษำ จ ำนวน
เงิน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
 2) เสนอของบประมำณจำกสมำคมศิษย์เก่ำฯ และคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
พิจำรณำ  ในล ำดับต่อไป ” 
 หน้ำ 24 วำระที่ 4.9 แก้ไขมติที่ประชุม ข้อ 3. กิจกรรมกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมและสิ่งเอื้ออ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นจ ำนวนเงิน 
1,600,000 บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนบำทถ้วน) มอบผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงำม ผู้ช่วยอธิกำรบดี และ
นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรส ำรวจห้องเรียนอำคำรสถำนที่             
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สื่อ และอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน เพื่อปรับปรุงให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมี
สภำพแวดล้อม ด้ำนบรรยำกำศในศูนย์กำรเรียนรู้ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ดีข้ึน 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 
3/๒๕62 โดยมีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 การน าเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติอัตราก าลังสายวิชาการ 
  ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพรยำ ได้รับมอบหมำยให้วิเครำะห์                 
และสังเครำะห์ข้อมูลกำรเสนอขอสนับสนุนอัตรำก ำลังสำยวิชำกำรจำกสำขำวิชำต่ำงๆ ด้วยเหตุผลและ              
ควำมจ ำเป็นที่แตกต่ำงกันออกไป ฝ่ำยวิชำกำรจึงน ำเสนอให้ที่ประชุมคณะผู้บรหิำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี 
และผู้ ช่วยอธิกำรบดี ร่วมกันพิจำรณำอนุมัติอัตรำก ำลัง และมีมติรับทรำบกำรน ำเสนอข้อมูลเพื่อกำร
ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติอัตรำก ำลังสำยวิชำกำร และอนุมัติอัตรำก ำลังสำยวิชำกำร จ ำนวน 2 อัตรำ ได้แก่ 
  1) สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
อนุมัติจ ำนวน 1 อัตรำ 
  2) สำขำวิชำกำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิตและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม อนุมัติจ ำนวน 1 อัตรำ  
  และมีสำขำวิชำที่มหำวิทยำลัยรับไว้พิจำรณำ ได้แก่ 
  1) สำขำวิชำสังคมศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  2) สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  3) สำขำวิชำกำรประเมินผลและวิจัยทำงกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 3.2 (ร่าง) ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดวันรำยงำนตัวบัณฑิต ระหว่ำงวันที่ 29 
พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และก ำหนดวันซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ                
2559 – 2560 ระหว่ำงวันที่  15 – 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 โดยมหำวิทยำลัยจะจัดงำนรำตรีบัณฑิต               
ในวันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 16.30 – 21.00 น. ณ สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ  และวันรับจริง ในวันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ อำคำรอเนกนทิัศน ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และก ำหนดประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อม ในวันอังคำรที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 
2562 

 3.3 (ร่าง) ก าหนดการโครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดจัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ก ำหนดจัด
โครงกำรในวันพุธที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 4 กิจกรรม ดังนี ้
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  1) กำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร                
มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
  2) โครงกำรประกวดมำรยำทไทยระดับชำติ (ระดับอุดมศึกษำ) ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระรำชทำน 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
  3) โครงกำรประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษำ) ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
  4) โครงกำรประกวดวำดภำพพระรำชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร “ฉันรักในหลวง ร.10 (I Love My King)” 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และขอควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแต่งกำยด้วยชุดโทนสีเหลือง หรือชุดจิตอำสำ
พระรำชทำนเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 เงินฝากธนาคารครบก าหนด  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีบัญชีเงินฝำกประจ ำ 24 เดือน กับธนำคำร           
ธนชำต สำขำสี่แยกบ้ำนแขก  
  กองคลัง จึงได้ตรวจสอบยอดเงินฝำกธนำคำรธนชำต สำขำสี่แยกบ้ำนแขก พบว่ำมียอดเงิน
ฝำกประจ ำ 24 เดือน ครบก ำหนดในวันที่  29 เมษำยน พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 16,330,000 บำท                  
(สิบหกล้ำนสำมแสนสำมหมื่นบำทถ้วน) โดยกองคลังได้สรุปข้อมูลน ำเสนออัตรำดอกเบี้ยทั้ง 3 ธนำคำร              
เพื่อเปรียบเทียบประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
 
 

ประเภทเงินฝำก ธนำคำรธนชำต ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกรุงไทย 
ประจ ำ 24 เดือน 1.85% ต่อป ี

จ่ำยดอกเบี้ยเมื่อครบก ำหนด 
มีผลถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 

1.45% ป ี
จ่ำยดอกเบี้ยเมื่อครบ

ก ำหนด 

1.10 % ปี 
จ่ำยดอกเบี้ย 
ทุกสำมเดือน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้น ำยอดเงินฝำกธนำคำรครบก ำหนด จ ำนวนเงิน 16,330,000 บำท                  
(สิบหกล้ำนสำมแสนสำมหมื่นบำทถ้วน) ฝำกธนำคำรธนชำต สำขำสี่แยกบ้ำนแขก ประเภทเงินฝำกประจ ำ            
24 เดือน อัตรำดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี โดยจ่ำยดอกเบี้ยเมื่อครบก ำหนด มีผลถึงวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 
2562 ตำมเดิม 

 4.2 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเพ่ิมค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการทางเว็บไซต์ 
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำร่ำงประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และเงื่อนไขกำรเพิ่มค่ำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย และร่ำงประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
บทควำมทำงวิชำกำรทำงเว็บไซต์ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรเพิ่มค่ำจ้ำงพนักงำน
มหำวิทยำลัย และ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินบทควำมทำงวิชำกำรทำงเว็บไซต์                   
และเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยทรำบในล ำดับต่อไป 

 4.3 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 (เพ่ิมเติม) และประจ าภาคเรียนท่ี 1              
ปีการศึกษา 2561  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเงื่อนไขกำรได้รับ
ทุนกำรศึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 (เพิ่มเติม) และประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2561 เรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 (เพิ่มเติม) และประจ ำภำคเรียนที่ 1                
ปีกำรศึกษำ 2561 

 4.4 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และก าหนดการ 
  มหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ในวันที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย กำรประกวดมำรยำทไทยระดับชำติ กำรประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย  
กำรประกวดวำดภำพพระรำชกรณียกิจ และกำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำ  
(ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  และก ำหนดกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร และก ำหนดกำร 

 4.5 ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการส่วนท่ีเพ่ิมเติม (PHASE 2) 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร              
สูง 12 ช้ัน จ ำนวน 1 หลัง ด้วยเงินงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปี 2561 วงเงินทั้งสิ้น 139,500,000 บำท 
(หนึ่งร้อยสำมสิบเก้ำล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง 3 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 – 2563              
ซึ่งอำคำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงในปี พ.ศ. 2562 และยังไม่สมบูรณ์เนื่องจำกมีรำยกำรที่ไม่ได้
อยู่ในงบประมำณในกำรก่อสร้ำงครั้งนี้ กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมจึงได้ท ำรำยกำรงำนส่วนที่เหลือที่
ต้องด ำเนินกำรให้อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำรเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งำน โดยงำนเพิ่มเติมส่วนที่เหลือนี้
ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำน เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บำท (สี่สิบล้ำนบำทถ้วน) เพื่อให้กำรก่อสร้ำง
อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงต่อเนื่อง กองอำคำรสถำนที่และสิง่แวดลอ้ม  
ได้จัดท ำรำคำและรำยกำรที่ต้องเพิ่มเติม และขอควำมอนุเครำะห์มหำวิทยำลัยอนุมัติแหล่งเงินงบประมำณ           
ในกำรก่อสร้ำงครั้งนี้เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 



๘ 
 

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

มติท่ีประชุม รับทรำบ และแต่งตั้งบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขออนุมัติแหลง่
เงินงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำรส่วนที่เพิ่มเติม (PHASE 2) ประชุมหำรือเพื่อด ำเนินกำรตำม
ข้ันตอนและเป็นไปตำมระเบียบของส ำนักงบประมำณอย่ำงเคร่งครัด 
 
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร   
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต  
  3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด  
  4) อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน   
  5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยณั พุทธลำ     
  6) อำจำรย์ทวีศักดิ ์  จงประดับเกียรต ิ    
  7) อำจำรย์จักฤษณ์  พนำลี 
  8) นำยรักเกียรติ   วงศ์กลำง   
  9) นำงสำววรรณด ี  อัศวศิลปกุล  
  10) นำงบุญเพ็ญ   หงษ์ทอง 
  11) นำยอภิชำต ิ   สิงห์ชัย  

 4.6 การอนุมัติเงินงวดท่ี 2 (การกรอกงวด) เงินรายได้ ประเภท บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน)  
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี รำยงำนข้อมูลวงเงินอนุมัติงวดที่ 2 ที่ได้รับจัดสรร
ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยได้รับวงเงินอนุมัติงวดที่  2 เป็นจ ำนวน 
49,430,160 บำท (สี่สิบเก้ำล้ำนสี่แสนสำมหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบำทถ้วน) และได้ด ำเนินกำรขออนุมั ติ
ล่วงหน้ำ เป็นเงิน 95,585,616 บำท (เก้ำสิบห้ำล้ำนห้ำแสนแปดหมื่นห้ำพันหกร้อยสิบหกบำทถ้วน) รวมทั้ง
มีค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทนบุคลำกรประเภทเงินรำยได้ จ ำแนกตำมบุคลำกรที่สังกัดตำมหน่วยงำนส ำนัก/สถำบัน 
เป็นจ ำนวน 34,145,400 บำท (สำมสิบสี่ล้ำนหนึ่งแสนสี่หมื่นห้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน) ทั้งนี้ กำรขออนุมัติ
ล่วงหน้ำของเงินงวดที่ 2 นั้น มีวงเงินงบประมำณที่เกินจำกแนวทำงกำรจัดสรรวงเงินอนุมัติงบประมำณเงิน
รำยได้ ประเภท บ.กศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวน – 46,155,456 บำท (ลบสี่สิบหกลำ้น
หนึ่งแสนห้ำหมื่นห้ำพันสี่ร้อยห้ำสิบหกบำทถ้วน) ทั้งนี้ ส ำหรับส ำนัก/สถำบัน ที่ยังไม่ได้รับกำรจัดสรรจะใช้       
แนวทำงกำรอนุมัติเงินงวดที่ 2 จำกกำรโอนงบประมำณคงเหลือในโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ (ส ำรองบริหำรจัดกำรทั่วไป) โดยค ำนวณจำกร้อยละ 30 ของวงเงิน
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 4,909,404 บำท (สี่ล้ำนเก้ำแสนเก้ำพันสี่ร้อยสี่บำทถ้วน) 
รำยละเอียดปรำกฏดังเอกสำรแนบท้ำย หมำยเลข 1  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรขออนุมัติวงเงินงบประมำณงวดที่ 2 โดยกำรโอนงบประมำณคงเหลือในโครงกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ (ส ำรองบริหำรจัดกำรทั่วไป) จ ำนวน 4,909,404 
บำท (สี่ล้ำนเก้ำแสนเก้ำพันสี่ร้อยสี่บำทถ้วน) และให้หน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดท ำแบบสรุป
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีรำยละเอียดของกำรกรอกงวดที่ 2 ตำมแบบฟอร์ม            
ที่แนบมำพร้อมนี้ เพื่อด ำเนินกำรตำมข้ันตอนของกำรบริหำรงบประมำณต่อไป  
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้ งที่   
4/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษำยน พ.ศ. ๒๕62 ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/๒๕62 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 การเสนอแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล ให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ท่ีกฎหมายบัญญัติให้ต้องน าความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ส่งหนังสือกำรเสนอแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล                
ให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ที่กฎหมำยบัญญัติให้ต้องน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง เพื่อให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตรวจสอบและจัดส่งเอกสำรข้อมูลแสดงกำรได้รับพระรำชทำน  
พระรำชำนุญำตในกรณีที่มีกำรเสนอแต่งตั้งข้ำรำชกำรในพระองค์ให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ตำมกฎหมำยที่ต้อง 
น ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโดยเคร่งครัด รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ขอพระราชทานถ้วยรางวัล  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ส่งหนังสือขอพระรำชทำนถ้วยรำงวัล  
จ ำนวน 2 ถ้วย ส ำหรับเป็นรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดมำรยำทไทยระดับชำติ (ระดับอุดมศึกษำ) ครั้งที่ 1  
และกำรประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษำ) ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 และขอพระรำชทำนพระรำชำนุญำตเชิญอั กษร 
พระปรมำภิไธย ว.ป.ร. ประดิษฐำนบนถ้วยรำงวัล โดยมหำวิทยำลัยจะเป็นผู้จัดท ำถ้วยรำงวัลดังกล่ำว  
  กองกิจกำรในพระองค์ 904 ส ำนักงำนรำชเลขำนุกำรในพระองค์ฯ ได้น ำควำมกรำบบังคม
ทูลพระกรุณำทรงทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทแล้วพระรำชทำนถ้วยรำงวัลตำมที่ขอรับพระมหำกรุณำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 หนังสือ ทรงขอบใจ จากส านักพระราชวัง 
  ส ำนักพระรำชวัง ได้ส่งหนังสือ ทรงขอบใจ เนื่องจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ได้ไปถวำยดอกไม้เพื่อเยี่ยมพระอำกำรประชวร พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมส วลี                   
พระวรรำชำทินัดดำมำตุ ณ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย  รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.5 สรุปหน่วยงานท่ียังไม่ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)  
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้สรุปหน่วยงำนที่ยังไม่ส่งผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ 
และการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ”  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง  
“ธรรมำภิบำลกับกำรบริหำรมหำวิทยำลัยยุคใหม่ ” ระหว่ำงวันที่  27 – 29 พฤษภำคม พ.ศ.2562                
ณ โรงแรมศุภำลัย ป่ำสัก รีสอร์ท แอนด์สปำ จังหวัดสระบุรี รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.7 ขอน าส่งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสรุปผล
การด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิพากษ์แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาฯ”  
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ส่งตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรวิพำกษ์แนวทำงกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ” รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 5.8 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำภำษำไทย (ศศ.บ.) ได้ส่งรำยงำนผลโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงปฏิสังคม
และกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรมผ่ำนบริบทสังคมไทย ครั้งที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 และวันเสำร์ที่ 2 มีนำคม พ.ศ.
2562 ณ จังหวัดสมุทรสงครำม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  2) สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ได้ส่งรำยงำนผลโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
และประสำนควำมร่วมมือในระดับนำนำชำติ (สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก “กำรพัฒนำ
บุคลิกภำพเพื่อเตรียมพร้อมสู่กำรท ำงำนและกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรจัดกำรสัมมนำทำงวิชำกำร ”  
ในวันศุกร์ที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอำคำร 27 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  3) สำขำวิชำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
หลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำ (สำขำวิชำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ) : โครงกำร             
ตำมรอยกำรพัฒนำในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ศูนย์วิทยำศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฝึกทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ               
50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ (อำคำร 9) 
  2) สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ ได้รำยงำนผลกำรพิจำรณำขอรับรองสถำบันจำกสภำเทคนิค
กำรแพทย์ เมื่อวันที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2562 
  3) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ (5 ปี) ได้รำยงำนโครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ  
เพื่อยกระดับกำรสอบตำมกรอบมำตรฐำน CEFR เมื่อวันที่ 10 - 11, 17 - 18, 24 - 25 พฤศจิกำยน และ  
1 - 2 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำร 30 คณะครุศำสตร์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.10 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำน
ผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน กำรเพิ่มศักยภำพและ
ขีดควำมสำมำรถ เพื่อกำรขยำยตัวในภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร ให้เป็ นไปตำม                
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562” 
ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1, 6 - 8, 25, 27 - 29 มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสุพรรณบรุ ี
  2) รำยงำนผลโครงกำร “พัฒนำควำมรู้และเสริมสร้ำงทักษะของภำคีเครือข่ำยสู่กำรเป็น
ต้นแบบด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนพื้นที่พิเศษเมืองโบรำณอู่ทอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562”                
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 14 – 15 มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
  3) รำยงำนผล “โครงกำรแผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณำกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562” ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่ำง
วันที่ 12 – 14 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 25 - 27 มีนำคม พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.11 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561   
  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รำยงำนผลกำรทดสอบ                 
ทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.12 รายงานการประชุม  
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะฯ เพื่อปรึกษำหำรือกำร
ด ำเนินงำน และพิจำรณำกำรขออนุญำตด ำเนินงำนต่ำงๆ ภำยในคณะวิทยำกำรจัดกำรให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน และได้ส่งรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำกำรจัดกำร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  
9 มกรำคม พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 ข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือน เมษายน 2562  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ส่งข้อมูลทำงวิชำกำร ประจ ำเดือนเมษำยน 2562 
รำยละเอียดดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่   
29 เมษำยน พ.ศ. 2562) 
  2) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรให้ทุนนักศึกษำผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย  
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2562 
  3) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง ปฏิทินวิชำกำร ประจ ำภำคเรียนที่ 1/2562 และก ำหนด 
วันสอนชดเชย ประจ ำภำคเรียนที่ 1/2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.14 ปฏิทินการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และขอควำมอนุเครำะห์คณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัยทุกท่ำนตอบแบบส ำรวจ 
เพื่อเข้ำตอบแบบกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส           
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

 5.15 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หนว่ยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) งำนพัสดุ กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรไปเข้ำร่วมโครงกำรอบรม
สัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง กลยุทธ์ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ห่ำงไกลควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 – 29 มีนำคม พ.ศ. 
2562 ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรสื่อสำรองค์กำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรกำรสื่อสำรมวลชนระดับกลำง 
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ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 8 และได้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ไทยรั ฐ วันที่ 25 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 
  3) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป คณะครุศำสตร์ ได้สรุปโครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
เพื่อยกระดับภำษำอังกฤษ CEFR (ช้ันปีที่ 3) เมื่อวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2562 ถึง 5 เมษำยน พ.ศ. 2562  
ณ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
  4) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนฯ  
ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนมีนำคม 2562   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.16 รายงานการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ 
  ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  ๑)  ร ำยงำนสรุปผลกำรสัมมนำ  เ รื่ อ ง  THAILAND KM NETWORK FORUM : 2019 
Unlocking the Value of Knowledge Management (เครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ประเทศไทย ประจ ำปี 
2562) วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท (Holiday Inn 
Bangkok Sukhumvit) 
  ๒) รำยงำนสรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรผลิตก ำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตำม
มำตรฐำนสำกลส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำไทย ในวันที่ ๒๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมงคลอำภำ ๓ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยกำรพระนคร) 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.๑7 รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ 
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ร่วมกับ ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็น
ผู้แทนเข้ำร่วมกำรสัมมนำวิชำกำร กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ครั้งที่ ๕ “Future of Learning with 
Artificial Intelligence : Opportunities or Threats?” ระหว่ำงวันที่  ๒๗ – ๒๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒             
ณ โรงแรม เอส ๓๑ สุขุมวิท กรุงเทพมหำนคร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.๑8 ก าหนดการประชุมคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ ก ำหนดจัดกำรประชุมคณำจำรย์และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย ในวันอังคำรที่ ๑๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อำคำร ๑ ช้ัน ๔ 
โดยขอควำมอนุเครำะห์ผู้ที่มีรำยช่ือต่อท้ำยในแต่ละวำระ ส่งข้อมูลมำยังผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร 
ภำยในวันอังคำรที่ ๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนเวลำ ๑๒.๐๐ น. เพื่อจัดท ำเล่มวำระกำรประชุมในล ำดับ
ต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.19 ประกาศฯ และโครงการสนับสนุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศฯ และรำยละเอียดเกี่ยวกับนักศึกษำพิกำร               
เข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ ดังนี ้
  ๑) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับนักศึกษำ
พิกำรเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
  ๒) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง นโยบำยกำรรับนักศึกษำพิกำร
ระดับปริญญำตรี  
  ๓) ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ 
อัตรำ และรำยกำรที่ให้กำรอุดหนุนทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรในระดับอุดมศึกษำ  
  ๔) โครงกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำส ำหรับนิสิต นักศึกษำพิกำรในระดับอนุปริญญำ
และระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  ๕) กำรตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร                      
ในระดับอุดมศึกษำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.๒0 กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานในการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (๐.๒) 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำกระบวนกำรหรือข้ันตอนกำรด ำเนินงำนในกำรคืนเงินกองทุน
พนักงำนมหำวิทยำลัย (๐.๒) และน ำเสนอกระบวนกำรหรือข้ันตอนกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวให้คณะกรรมกำร
บริหำรงำนมหำวิทยำลัยทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 โครงการ “เทคนิคการวิพากษ์ผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” 
  นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
กองบริหำรงำนบุคคลจัดโครงกำรส ำหรับผู้บริหำร ระดับหวัหน้ำหน่วยงำน เรื่อง เทคนิคกำรวิพำกษ์ผลงำนของ
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ในวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 08.30 – 15.00 น.                   
ก ำหนดกำรและค ำสั่งฯ จะจัดส่งให้ทุกหน่วยงำนทรำบต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 การพิจารณาเรื่อง กรอบอัตราก าลัง 
  นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
เรื่องกรอบอัตรำก ำลังของสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน ขณะนี้ได้ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำร
กลั่นกรอง เรียบร้อยแล้ว และก ำลังน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลพิจำรณำ และเสนอ                      
สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.3 การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
รำชกิจจำนุเบกษำไดป้ระกำศใช้กฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้ง กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จ ำนวน 9 ฉบับ ซึ่งกระทรวงใหม่ จะเริ่มนับหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ โครงสร้ำงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปกติ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560  
  นำงสำวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เรื่อง               
ข้อควรระวังในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ซึ่งมีบัณฑิตที่ตกค้ำงที่อยู่สำขำวิชำเดียวกัน อำจจะมีครุยปริญญำ
ต่ำงสีกัน โดยมีสำขำวิชำดังต่อไปนี้ 1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 2) สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม             
3) สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 4) สำขำวิชำนำฏยศิลป์และกำรแสดง 5) สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์   

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.5 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เรื่อง กำรพัฒนำ
คุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นไปตำมเงื่อนไขของคุรุสภำ โดยนักศึกษำครุศำสตรบัณฑิตก่อนจะไปฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ จะต้องผ่ำนกิจกรรมกำรพัฒนำครูทำงจริยธรรม คณะครุศำสตร์จึงเป็นหน่วยประสำนงำนกับนักศึกษำ
ช้ันปีที่ 4 ที่ก ำลังไปฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ โดยจัดกิจกรรมระหว่ำงวันที่ 2 – 23 เมษำยน พ.ศ. 2562 และ
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ วัดสวนแก้ว นักศึกษำทั้งหมดประมำณ 800 คน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.6 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (Thailand 4.0) 
  ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ คณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับนโยบำยจำกกรุงเทพมหำนคร ให้จัดอบรมครูโครงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนกรุงเทพมหำนครเพื่อรองรับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (Thailand 4.0)
จ ำนวน 1,425 คน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.7 การก าหนดรหัสตัวพยัญชนะประจ ากระทรวงและเลขท่ีหนังสือออกของกระทรวง                        
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
  นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ               
กำรก ำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจ ำกระทรวงและเลขที่หนังสือออกของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (มบส.) ก ำหนดรหัสตัวพยัญชนะ คือ                
อว 0643 และกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี จะต้องไปก ำหนดเลขพยัญชนะและเลขหนังสือของหน่วยงำน
อีกครั้ง  



๑๖ 
 

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

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย กองกลำงส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรก ำหนดเลขพยัญชนะและ
เลขหนังสือของหน่วยงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (มบส.) เป็น อว 0643 

 6.8 เข็มท่ีระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ได้จัดท ำเข็มที่ระลึกตรำสัญลักษณ์พระรำชพิธี                        
บรมรำชำภิเษก เพื่อจ ำหน่ำยให้ประชำชนอัญเชิญไปประดับบนหน้ำอกเสื้อ  รำคำจองเข็มละ 300 บำท                  
โดยรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยจะน ำข้ึนทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยโดยเสด็จพระรำชกุศลตำมพระรำชอัธยำศัย    
เปิดให้สั่งจองผำ่นที่ท ำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำ หรือสั่งจองผ่ำนระบบรำ้นค้ำออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2562 เป็นต้นมำ โดยสั่งจองได้ไม่จ ำกัดจ ำนวน ซึ่งจะทยอยส่งให้แก่ประชำชนตั้งแต่วันที่ 
28 เมษำยนนีเ้ป็นต้นไป 
 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 
เลิกประชุม เวลา ๑6.40 น.  

 

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


