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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 2/๒๕62 

วันอังคารท่ี 2 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 13.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต ที่ปรกึษำ 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ ์ วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรกึษำ 
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 ี

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติศักดิ ์ ลักษณะงำม ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ (แทน) คณบดีคณะครุศำสตร ์
1๖. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
1๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1๘. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๙. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๒๐. อำจำรยเ์ชำวน์มนัส ประภักด ี (แทน) คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
2๑. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
2๒. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๓. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
2๔. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๕. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
26. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
27. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
29. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
30. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่3/2562 วันพฤหสับดทีี่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 13.30 น. 
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31. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ติดรำชกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
2. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
3. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
4. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
5. นำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
6. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
7. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
8. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

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

 
เริ่มประชุม  เวลา  14.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิพากษ์แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีสอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา”  
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร                
เรื่อง “กำรวิพำกษ์แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                 
ที่สอดคล้องกับบริบทกำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ” ระหว่ำงวันที่ 2 - 3 เมษำยน พ.ศ. 2562                    
ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 อำคำร 11 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 1.2 การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำก ำหนดจัดกำรประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 1/2562 โดยจะมีกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร จ ำนวน 20 หลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 4 
เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.3 ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต เน่ืองในวาระครบรอบ 90 ปี ดร.สายหยุด จ าปาทอง และเข้ารว่ม
โครงการ “สัมมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากประสบการณ์การบริหารงานการศึกษา” 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตำจิต เนื่องในวำระครบรอบ 
90 ปี ดร.สำยหยุด จ ำปำทอง และเข้ำร่วม โครงกำร “สัมมนำกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรบริหำรงำนกำรศึกษำ” ในวันพฤหัสบดี
ที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ อำคำร สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนำค) อำคำร 1 ช้ัน 4 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.4 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย           
การประกวดสวมใส่ผ้าไทย ประจ าปี 2562 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณำจำรย์และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เข้ำร่วมงำนโครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์บ้ำนสมเด็จฯ และกำรส่งเสริมค่ำนิยมควำมเป็นไทย           
กำรประกวดสวมใส่ผ้ำไทย ประจ ำปี 2562 ในวันพุธที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลำ 07.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญชวนคณำจำรย์และ
บุคลำกรเข้ำร่วมพิธีตักบำตรอำหำรแห้งพระสงฆ์ จ ำนวน 150 รูป เนื่องในวันปีใหม่ไทย เวลำ 08.30 น.               
ณ สนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมและส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
จัดนิทรรศกำรและวีดทิัศน์เกี่ยวกับกำรเสด็จเปิดอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุรยิวงศ์ (ช่วง บุนนำค) 
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เพื่อประชำสัมพันธ์ในบุคคลภำยใน
มหำวิทยำลัยทรำบในวันพุธที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 

 1.5 ขอเชิญร่วมงานท าบุญเน่ืองในวันปีใหม่ไทยของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ขอเชิญร่วมงำนท ำบุญเนื่องในวันปีใหม่ไทย ในวันพุธที่ 10 เมษำยน 
พ.ศ. 2562 ณ อำคำร 7 คณะวิทยำกำรจัดกำร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 1.6 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นผู้รับผิดชอบฝ่ำยอำรักขำในงำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคกลำง ประจ ำปี 2562 ช่วงที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 9 – 12 เมษำยน 
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอำคำรอเนกนิทัศน์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 14 มีนำคม พ.ศ. ๒๕62 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้ 

 หน้ำ 5 ตัดรำยช่ือ ผู้ไม่มำประชุม ล ำดับที่ 12 อำจำรย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล เนื่องจำกอำจำรย์ได้
ลำออกจำกต ำแหน่งรองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 

 หน้ำ 14 แก้ไขระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่นๆ วำระที่ 6.3 เป็น นำงสำวอรุณี คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ นักศึกษำที่จะเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี 2562 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ได้จัดท ำข้อมูลพร้อมรำยช่ือนักศึกษำเข้ำไลน์กลุ่มคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัยให้ทรำบแล้ว โดยนักศึกษำ
ที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็นนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่ 
2/2559, 3/2559 และ 1/2560 และในปีนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงปกปริญญำบัตรตำมที่ได้ร่วมกันพิจำรณำ 
ในครำวประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

 แก้ไขเวลำเลิกประชุม จำก 16.05 น. เป็น 12.05 น. 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2562 โดยมีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 การปรับปรุงศูนย์อาหาร อาคาร 1 ชั้น 2 
  โครงกำรร้ำนค้ำและบริกำร ได้จัดท ำผังกำรวำงร้ำนอำหำรใต้อำคำร 2 ช่ัวครำว ส ำหรับขำย
อำหำรและเครื่องดื่มตลอดระยะเวลำ 6 เดือน ที่มีกำรปรับปรุงศูนย์อำหำรจนแล้วเสร็จ จึงขอควำมอนุเครำะห์
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย บุคลำกร และนักศึกษำ ดูแลรักษำควำมสะอำดให้ถูกสุขลักษณะ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้ผู้ที่เกีย่วข้องด ำเนินกำรติดตำมกำรปรบัปรงุศูนย์อำหำร อำคำร 1 
ช้ัน 2 ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  

 3.2 (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 
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  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคลจึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัย               
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคณะกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... น ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 6 
มีนำคม พ.ศ.2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตำมที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
  ฝ่ำยเลขำนุกำรจึงได้น ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย  
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ที่ได้ปรับแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำย น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียด            
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ขอรายงานผลการด าเนินการบริหารเงินลงทุน  
  กองคลังขอหำรือในประเด็นกำรขอถอนก ำไรส่วนเกินทุนของเงินลงทุนมหำวิทยำลัย              
จ ำนวน 3 กองทุน ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 มำเก็บในบัญชีเงินฝำกของมหำวิทยำลัยตำมประเภท
ของกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบริหำรเพียงเงินต้นต่อไป โดยผลกำรด ำเนินงำนสรุปได้ดังนี้ 
 

ผู้บริหำรกองทุน เงินลงทุน 
ก ำไรส่วนเกินทุน 

ณ วันที่ 28 ก.พ. 62 
ร้อยละของก ำไรฯ* 

ณ วันที่ 28 ก.พ. 62 
บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำรกองทุน

วรรณ จ ำกัด 
90 ล้ำนบำท 395,363.87 0.44 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำรกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 

100 ล้ำนบำท 562,900.45 0.56 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำร 
กองทุนไทยพำณิชย์ จ ำกัด 

150 ล้ำนบำท 880,021.47 0.58 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรถอนก ำไรส่วนเกินทุนของเงินลงทุนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 กองทุน              
ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 มำเก็บในบัญชีเงินฝำกของมหำวิทยำลัยตำมประเภทของกองทุน เพื่อให้
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบริหำรเพียงเงินต้นต่อไป 

 4.2 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  กรมบัญชีกลำง ได้ส่งหนังสือกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อประชำสัมพันธ์ล ำดับผลกำรเบิกจ่ำย และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในกำรนี้ กองนโยบำยและแผนได้สรุปรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
แผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของมหำวิทยำลัยฯ จำกระบบ ERP ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียด             
ดังเอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

 4.3 สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
  อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงินของส ำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีประเด็นที่ได้รับกำรตรวจสอบและทักท้วงจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน จึงน ำเข้ำ             
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ และก ำชับให้เกิดกำรแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง             
ในประเด็นข้อทักท้วงต่ำง ๆ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  อาจารย์มรกต ภู่ทอง  กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่ำ กรณีเงินฝำกธนำคำรของหน่วยงำน 
104 บัญชี เนื่องจำกเปิดในนำมของหน่วยงำนและไม่ได้ท ำกำรปิด และบำงหน่วยงำนยังมีเงินคงเหลือ                        
ท ำให้ส ำนักงำนใหญ่ของทุกธนำคำรส่งยอดเงินคงเหลือไปยังส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่ผ่ำน
มหำวิทยำลัย เพรำะฉะนั้นทุกหน่วยงำนเร่งตรวจสอบบัญชีและด ำเนินกำรปิดบัญชี  พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำน                
ส่งให้กองคลังเพื่อบันทึกเป็นบัญชีเป็นของมหำวิทยำลัย  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนติดตำม ก ำชับให้เกิดกำรแก้ไขอย่ำงต่อเนื่องในประเดน็
ข้อทักท้วงต่ำง ๆ และกรณีเงินฝำกของหน่วยงำน ให้ทุกหน่วยงำนตรวจสอบบัญชีและด ำเนินกำรปิดบัญชี และ
จัดท ำรำยงำนส่งกองคลังเพื่อบันทึกบัญชีเป็นของมหำวิทยำลัย 

 4.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
  กองนโยบำยและแผน ได้สังเครำะห์รวบรวมข้อมูลแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนพิจำรณำ แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ                
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และน ำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป  

 4.5 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 
... และร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งท่ีปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ...  
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำร่ำงข้อบังคับฯ ว่ำด้วย คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ... และร่ำงระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำอธิกำรบดี พ.ศ. ...              
เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ และร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
   1) ระบบกำรประเมินกันเอง Peer Assessment จำกเดิมยังไม่มีข้อบังคับฯ ว่ำด้วย 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ พ.ศ. ... คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยชุดเดมิ
ที่มีรองคณบดี/รองผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำหน่วยงำน ที่ เกี่ยวพันกันในโครงสร้ำงในระบบกำรประเมิน                             
Peer Assessment  จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขในส่วนกำรประเมินด้วย 
   2) ตรวจทำนกำรใช้จ ำนวน จะใช้เป็นหมำยเลขหรือตัวหนังสือ ควรใช้เป็นแบบ
เดียวกันทั้งหมด 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ 1) ร่ำงข้อบังคับฯ ว่ำด้วย คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ พ.ศ. ... 
    2) ร่ำงระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำอธิกำรบดี พ.ศ. ... 
  และมอบหมำยคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำ หำกมีข้อเสนอแนะหรือมีกำร
แก้ไขให้แจ้ง นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล เพื่อด ำเนินกำรแก้ไข ร่ำงข้อบังคับฯ ว่ำด้วย คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ... และร่ำงระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำอธิกำรบดี พ.ศ. ... 
และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลพิจำรณำต่อไป  

 4.6  สรุปผลการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบรายได้ พนักงานราชการและลูกจ้าง  
  สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ได้มีกำรจัดประชุมพนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบรำยได้ 
พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 และได้สรุปผล            
กำรประชุมพนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบรำยได้ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง เพื่อน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ และร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำสรุปผลกำรประชุม
พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบรำยได้ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง กรณีควำมต้องกำรด้ำนอื่นๆ  ที่นอกเหนือจำก
สิทธิพื้นฐำนที่มหำวิทยำลัยให้ ควรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และบริบทของส่วนงำนนั้นๆ ด้วย  

 4.7  การประมาณการค่าใช่จ่ายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  กองนโยบำยและแผน ได้ค ำนวณประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยประกันสังคม และกองทุนเงิน
ทดแทน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ กรณีใช้งบประมำณจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย               
ซึ่งเป็นเงินจ ำนวน 7,749,110 บำท ต่อปี  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลยั
ขอข้ึนเงินเดือน 1.5 ,1.7 โดยมี เงื่อนไขว่ำจะไม่จ่ำยประกันสังคม 750 บำท ในส่วนของนำยจ้ำง                     
โดยส ำนักงบประมำณ แจ้งว่ำ 1.5 , 1.7 ที่ให้มหำวิทยำลัยรวมค่ำจ้ำงทุกอย่ำง เงินเดือน ประกันสังคม                  
เงินสมทบ อยู่ในหมวดงบประมำณเงินอุดหนุน โดยมหำวิทยำลัยบริหำรจัดกำรอย่ำงไรให้ข้ึนอยู่กับ                       
สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด และประเด็น 750 บำท ในส่วนของนำยจ้ำง จะใช้งบประมำณส่วนไหน ต้องน ำเสนอ
สภำมหำวิทยำลัยให้เห็นชอบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรประมำณกำรค่ำใช่จ่ำยประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน มหำวิทยำลัย               
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และน ำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป 

 4.8  การขอปรับปรุงภูมิทัศน์ เครื่องมืออุปกรณ์อาคารสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัย  
  สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ได้รับมอบหมำยจำกสภำมหำวิทยำลัย ให้ส ำรวจพื้นที่บริเวณ 
รอบมหำวิทยำลัยเพื่อเป็นกำรยกระดับมหำวิทยำลัย ให้มีบรรยำกำศที่เหมำะสม และได้สรุปควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ของที่ประชุมสภำคณำจำรย์ฯ น ำเสนอต่อมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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  อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่ำ ควรมีจุดบริกำรน้ ำด่ืมส ำหรับ
นักศึกษำ  
  นายสุวิทย์ มุดทะเล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ เครื่องมืออุปกรณ์อำคำร
สถำนที่ภำยในมหำวิทยำลัย บำงรำยกำรอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรและมีอยู่ในแผนกำรด ำเนินงำนของ              
กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว และจะด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  และในกรณี
คณะกรรมกำรคุมงำน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วน คือ ผู้รับเหมำ เจ้ำของงำน และคณะกรรมกำรคุมงำนและ
ตรวจรับ ซึ่งคณะกรรมกำรคุมงำนส่วนใหญ่เป็นวิศวกรและสถำปนิกของกองอำคำรฯ พบปัญหำหน้ำงำน               
โดยเจ้ำของงำนสั่งปรับแบบกับผู้รับเหมำเอง ไม่ด ำเนินกำรตำม TOR ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำน 
และอำจเกิดกำรฟ้องร้องข้ึน  
  อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ปัญหำทำงเข้ำโรงเรียนสำธิตฯ                 
บริเวณขอบสนำมฟุตบอลมีรอ่ง ท ำให้รถตกร่องบ่อย ควรปรับปรุงทำงเข้ำต้ังแต่หน้ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
และท่อระบำยน้ ำในช่วงรอยต่อระหว่ำงอำคำรก่อสร้ำงกับโรงเรียนสำธิตฯ ท่ออุดตันท ำให้เกิดน้ ำท่วมในช่วงฝนตก 
  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ บริเวณหน้ำอำคำร 9                 
ไม่ควรวำงกรวยยำงกั้นทำงเดิน ควรหำแนวทำงอื่นที่เหมำะสมหรือท ำป้ำยห้ำมจอด  

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรขอปรับปรุงภูมิทัศน์ เครื่องมืออุปกรณ์อำคำรสถำนที่ภำยในมหำวิทยำลัย และ
มอบหมำยกองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมด ำเนินกำรให้เรียบร้อย และมอบหมำยส ำนักกิจกำรนักศึกษำ
ด ำเนินกำรส ำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งจุดบริกำรน้ ำดื่มส ำหรับนักศึกษำ 

 4.9  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราการ  
  สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร เสนอขอเปลี่ยนช่ือห้องประชุมที่ตั้งอยู่บริเวณอำคำร 5 ช้ัน 1  
จำกเดิมช่ือห้องประชุมสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ขอเปลี่ยนช่ือเป็น “ห้องประชุมรองศำสตรำจำรย์  
ดร.สุพล วุฒิเสน” รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเปลี่ยนช่ือห้องประชุมสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร เป็น “ห้องประชุม                
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพล วุฒิเสน” 

 4.10 ขอการสนับสนุนโฆษณาฉบับพิเศษ “หนังสือพิมพ์ข่าวสด ครบรอบ 28 ปี ก้าวสู่ปีท่ี 29” 
  หนังสือพิมพ์ข่ำวสดรำยวัน ขอรับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำในกำรลงโฆษณำสินค้ำ/บริกำรในฉบับพิเศษ วันอังคำรที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2562 จึงน ำเข้ำ            
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่ำ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ                       
ส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ มีข้อเสนอว่ำ ขอเลื่อนกำรสนับสนุนโฆษณำฉบับพิเศษ “หนังสือพิมพ์ข่ำวสด ครบรอบ 
28 ปี ก้ำวสู่ปีที่ 29” จำกฉบับพิเศษ วันอังคำรที่  9 เมษำยน พ.ศ. 2562 เป็นเป็นช่วงพระรำชพิธี                    
บรมรำชำภิเษก  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ด ำเนินกำรประสำนหนังสือพิมพ์            
ข่ำวสดรำยวัน  
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 4.11  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการให้ทุนนักศึกษาผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้น ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรให้ทุน
นักศึกษำผู้บ ำเพ็ญประโยชนต่อมหำวิทยำลัยระดับปริญญำตรี ภำคปกติปีกำรศึกษำ 2562 และรำยงำน
โครงกำรกำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนสอบสัมภำษณ์ รอบที่ 2 กำรรับโควตำ ปีกำรศึกษำ 
2562 เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ และร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่องกำรให้ทุนนักศึกษำผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
มหำวิทยำลัยระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2562  และมอบหมำย อำจำรย์มรกต ภู่ทอง และ               
นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล ศึกษำรำยละเอียดให้รอบคอบ หำกมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้แจ้ง นำงสำวอรุณี คู่วิมล 
ด ำเนินกำรต่อไป 

 4.12  (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงำม ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อตกลง
ควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำ ระหว่ำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับโรงเรียนกนัทรลกัษ์วิทยำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำร และมอบหมำยนำงสำวอรุณี คู่วิมล 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงำม และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ ศึกษำรำยละเอียด
เพิ่มเติม และด ำเนินกำรหำรำยช่ือโรงเรียนเพิ่มเพื่อท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ 

 4.13 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเพ่ิมค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลยั 
และ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการทางเว็บไซต์ 
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขกำรเพิ่มค่ำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย และ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
บทควำมทำงวิชำกำรทำงเว็บไซต์ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) นอกจำกบทควำมทำงวิชำกำร ควรเพิ่มผลงำนอื่นๆ อำจจะเป็นวีดิโอกำรสอนหรือ                    
ที่เกี่ยวข้องกับรำยวิชำที่สอน ควำมยำวประมำณ 10 – 15 นำที  
  2) บทควำมทำงวิชำกำรจะต้องมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 2 - 3 หน้ำกระดำษ A4 
  3) ควรเพิ่มแนวทำงในกำรน ำข้อมูลบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรเพิ่มค่ำจ้ำงพนักงำน
มหำวิทยำลัย และ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินบทควำมทำงวิชำกำรทำงเว็บไซต์   
และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร และงำนวินัยและนิติกำร ด ำเนินกำรเพิ่มรำยละเอียด                        
ตำมข้อเสนอแนะ โดยให้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เพื่อใช้ส ำหรับข้ำรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเดียวกับ
พนักงำนมหำวิทยำลัย และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย (กบม.) เพื่อพิจำรณำ
ต่อไป  
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562  
  สภำมหำวิทยำลั ยรำชภัฏบ้ำนสมเด็ จเจ้ ำพระยำได้ จั ดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
ครั้งที่ 3/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕62 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/๒๕62 น ำเสนอ            
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ  
  มหำวิทยำลัยได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง ผลกำรเลือก
กรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดจัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ก ำหนดจัด
โครงกำรในวันพุธที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 3 โครงกำร ดังนี้ 
  1) โครงกำรประกวดมำรยำทไทยระดับชำติ (ระดับอุดมศึกษำ) ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระรำชทำน 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
  2) โครงกำรประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษำ)  ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
  3) โครงกำรประกวดวำดภำพพระรำชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร “ฉันรักในหลวง ร.10 (I Love My King)” 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 ค าสั่งแต่งตั้ง และค าสั่งมอบหมายภาระงาน รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
  มหำวิทยำลัยได้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ งรองอธิกำรบดี และผู้ ช่วยอธิกำรบดี และค ำสั่งฯ               
กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งและหน้ำที่รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 ค าสั่งฯ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจเวรยามในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์  
  มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดงดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรช่วงเทศกำลสงกรำนต์  
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 16 เมษำยน พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดควำมเรียบร้อยและ              



๑๑ 
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ควำมปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของทำงรำชกำร จึงได้จัดท ำค ำสั่งฯ เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจเวรยำม
ในวันหยุดช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 ค าสั่งฯ เรื่อง ยกเลิกค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ  
  ฝ่ำยวิชำกำร ได้จัดท ำค ำสั่งฯ เรื่อง ยกเลิกค ำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
รับรองกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคในสถำนศึกษำ เมื่อวันที่ 7 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเอเชีย รำชเทวี กรุงเทพมหำนคร  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ครั้งท่ี 1 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้ส่งรำยงำนผลกำรทดสอบวัดสมิทธิภำพ
ภำษำอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 – พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำสังคมศึกษำ ได้รำยงำนกำรวิพำกษ์หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษธุรกิจ (Business English) ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ อำคำร 27 ช้ัน 7  
  2) สำขำวิชำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
หลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำ (สำขำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ) : โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักศึกษำในด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ ระหว่ำงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ – 3 มีนำคม พ.ศ. 2562  
ณ เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำอุ้มผำง จังหวัดตำก 
  3) สำขำวิชำภำษำไทย (ค.บ.5 ปี) ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (และส่งเสริมเพื่อพัฒนำ นักศึกษำสำขำวิชำภำษำไทย -                 
ครุศำสตร์) : กำรสอนภำษำไทยเบื้องต้นส ำหรับชำวพม่ำ ในวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอันนำลัย 
จังหวัดสมุทรสำคร  



๑๒ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะครุศาสตร์  
  คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
ส ำหรับนักศึกษำครูในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม – 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562   
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและ
ประกอบอำชีพ เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 
  3) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ ได้ส่งข้อมูลกำรได้รับรำงวัลเกียรติบัตร/โล่ (สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
ทั่วไป) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล 
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหำข่ำวปลอม (FAKE NEWS) และได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ M2F หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เว็บไซต์ 
LINETODAY ส ำนักข่ำวบำงกอกทูเดย์ และเว็บไซต์ประชำไท รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  2) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับควำมคำดหวังกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเดือนมีนำคม 2562 และได้ลงเผยแพร่             
ในสถำนีโทรทัศน์ SPRING NEWS สถำนีโทรทัศน์ THAIPBS สถำนีโทรทัศน์ VOICETV สถำนีโทรทัศน์ มติชน
ออนไลน์ หนังสือพิมโพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ ส ำนักข่ำวบำงกอกทูเดย์ เว็บไซต์ประชำไทย 
และเว็บไซต์LINETODAY รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  3) รำยงำนกำรได้รับมอบหมำยเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน มรภ.-สกว. 
ครั้งที่ 6  
  4) รำยงำนผลกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 1 
มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง จังหวัดรำชบุรี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.12  ประกาศฯ เรื่อง ก าหนดเวลาการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง ก ำหนดเวลำกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยงบประมำณ (ทุกประเภท) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.13 ผลการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสร
แต่ละคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษำเพื่อรับกำรเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำร
นักศึกษำและนำยกสโมสรแต่ละคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 มีนำคม พ.ศ. 2562 
และได้ด ำเนินกำรจับฉลำกหมำยเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ จึงได้น ำผลกำรจับฉลำก
หมำยเลขผู้สมัครนักศึกษำเพื่อรับกำรเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรนักศึกษำและนำยกสโมสรแต่ละคณะ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
  สภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครบวำระในกำรด ำรงต ำแหน่ง  
ตำมมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ในวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2562  
เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลื อกกรรมกำร 
สภำวิชำกำร พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และข้อ 7 โดยมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ในครำวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2562 สภำมหำวิทยำลัยจึงแต่งตั้งกรรมกำร  
สภำวิชำกำรชุดใหม่ ดังรำยละเอียดแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 สรุปหน่วยงานท่ียังไม่ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้ก ำหนดให้บุคลำกรทุกประเภทประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนำคม พ.ศ. 2562)  โดยรอบที่ 1 
ให้ส่งผลกำรประเมินและแบบประเมินมำยังกองบริหำรงำนบุคคล ภำยในวันศุกร์ที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2562 
รอบที่ 2 ให้ส่งผลกำรประเมินและแบบประเมินมำยังกองบริหำรงำนบุคคล ภำยในวันจันทร์ที่ 18 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 ซึ่งยังมีหน่วยงำนที่ยังไม่ส่งผลกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 
รอบที่ 1 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และขยำยเวลำกำรส่งผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร จนถึง วันที่ 12 เมษำยน 
พ.ศ. 2562 เพื่อน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในล ำดับต่อไป 

 ๕.16 ค าสั่งฯ แก้ไขการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และค าสั่งฯ แก้ไข          
การแต่งตั้งผู้ด าเนินการประชุมสภาวิชาการ 
  ฝ่ำยวิชำกำร ได้จัดท ำค ำสั่งฯ เรื่องยกเลิกค ำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิชำกำรระดับ
มหำวิทยำลัย และค ำสั่งฯ เรื่องยกเลิกค ำสั่งและแต่งตั้งผู้ด ำเนินกำรประชุมสภำวิชำกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.17 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (ค.บ. 5 ปี) ได้ส่งข้อมูลนักศึกษำ 
ที่ได้รับรำงวัลนักวิจัยดีเด่น สำขำคณิตศำสตร์ ได้แก่ นำยพงษ์พิชญ์ พิมพ์นำรำกร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรสื่อสำรองค์กำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้เผยแพร่ผลงำนทำงสถำนีโทรทัศน์ ThaiPBS เมื่อวันที่ 19 
มีนำคม พ.ศ. 2562 และถูกคัดเลือกน ำไปเผยแพร่ทำง Fanpage นักข่ำวพลเมือง ThaiPBS เมื่อวันที่ 24 
มีนำคม พ.ศ. 2562 
  3) กองนโยบำยและแผน ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร               
“กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรจัดท ำมำตรฐำน
กำรศึกษำ สู่กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ” ในวันที่ 7 – 9 มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์               
วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์สปำ จังหวัดเพชรบุรี   
  4) งำนวินัยและนิติกำร ได้รำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรอบรม “โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล เรื่อง คดีปกครองที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล” เมื่อวันที่ 7 – 8 
มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมลีลำวดี โรงแรมฟูรำม่ำ จังหวัดเชียงใหม่ 
  5) บัณฑิตวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระบบกำรจัด
กำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ระดับบัณฑิตศึกษำ เมื่อวันเสำร์ที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2560 รำยละเอียด 
ดังเอกสำรแนบ  
  6) งำนบริหำรงำนทั่วไป กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรอบรม “เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจระบบงำนสำรบรรณ” เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562             
ณ อำคำร 11 ช้ัน 9  
  7) งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำร
เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวันที่ 13 – 15, 
17 – 19 มกรำคม พ.ศ. 2562  
  8) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมด้ำนวิชำกำร
และกำรเขียนบทควำมวิจัย จ ำนวน 2 โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562  
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 
พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.2 สรุปรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2561  
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้ด ำเนินกำรสรุปรำยงำนผลกำรสอบทำนและประเมินผล                
กำรตรวจสอบภำยใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2561 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 6.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้สรุปรำยละเอียดผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษำ             
ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑7.10 น. 
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


