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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 4/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕62 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ ์ วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอ่ียมสะอำด รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ชลลดำ พงศ์พฒันโยธิน รองอธิกำรบด ี
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พษิณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยล์ำวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบด ี
7. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดีและรักษำกำรในต ำแหน่ง

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
8. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดคีณะวิทยำกำรจัดกำร 

1๐. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดบีัณฑิตวทิยำลัย 
๑๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวทิยำลัยกำรดนตรี 
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน คณบดคีณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม 
๑๓. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวิชำกำรฯ 
๑๔. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
๑๕. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
1๖. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดับเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธติฯ 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
1๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
๒๐. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ ์
2๑. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๒. อำจำรย์วิเชยีร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยป์ระภำพรรณ   หิรัญวัชรพฤกษ ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตตยิำ รัศมีแจ่ม รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
2๕. อำจำรย์ ดร.จริยำภรณ์ เจริญชีพ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
2๖. อำจำรย์ ดร.มนัสว ี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
2๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เธียร ธีระวรวงศ ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
๒8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลยั 
๓0. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลยั 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่4/2562 วันพุธที่ 7 สงิหำคม พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 13.00 น. 
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31. อำจำรย์วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยส์ุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์ชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
34. อำจำรย์ชุมพล อินทร์มณี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สเุนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
36. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
๓7. อำจำรย์จันทรัศม์ิ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
38. อำจำรย์นิศำกร   เถำสมบตั ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
39. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชิุณี   สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
41. อำจำรย์ขวญันภำ   วัจนรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธฯ์ 
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยย์ุวรัตน์ จงใจรักษ ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
43. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
44. อำจำรย์สิริชยั เอ่ียมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
45. อำจำรย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยห์ทัยรัก   ตุงคะเสน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
๔7. อำจำรย์จักฤษณ์ พนำลี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.จินดำ ยืนยงชัยวฒัน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
49. อำจำรย์สรสินธุ์   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์กียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
51. อำจำรย์จำริวฒัณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
53. อำจำรย์ ดร.ธนกร  สรรย์วรำภภิ ู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
54. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์ชดิศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
55. อำจำรย์ขวญัชยั   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐดนัย   สิงหค์ลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
๕7. อำจำรย์มนัสวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
58. อำจำรย์ปณติำ   แจ้ดนำลำว รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
59. นำงบษุบงค ์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
60. นำยพิสิฐ วงศ์วฒันำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
61. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
62. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนทีฯ่ 
63. นำยอภิชำติ   สิงห์ชยั รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยส์มหมำย มหำบรรพต ติดรำชกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ ติดรำชกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ชลิต วณิชยำนันต ์ ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ติดรำชกำร 
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5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยส์ำยณั พุทธลำ ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วเิชียร   อินทรสมพันธ ์ ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ ติดรำชกำร 
8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ติดรำชกำร 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค ์ บัวทอง ติดรำชกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.กฤษดำ ผ่องพิทยำ ติดรำชกำร 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ทศันัย กีรติรัตนะ ติดรำชกำร 
12. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชำตรี ติดรำชกำร 
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง ติดรำชกำร 
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วุทธิเมธว ์ เก้ือกอบ ติดรำชกำร 
15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล ติดรำชกำร 
16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ญำณศิำ ตันติปำลกุล ติดรำชกำร 
17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ ติดรำชกำร 
18. อำจำรย์สุเมธ   ใจเย็น ติดรำชกำร 
19. อำจำรย์ภัทิรำ มำศมำลยั ติดรำชกำร 
20. อำจำรย์วรศิริ ผลเจริญ ติดรำชกำร 
21. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร ติดรำชกำร 
22. อำจำรย์เพยีงธดิำ เสรีสุทธิกุลชยั ติดรำชกำร 
23. อำจำรย์ณัฏฐกิตติ ์ เหมทำนนท ์ ติดรำชกำร 
24.  อำจำรย์ณัฐพล บุญรักษ ์ ติดรำชกำร 
25.                                  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ ติดรำชกำร 
26. อำจำรย์ธีรำพร   ปฏิเวธวิทูร ติดรำชกำร 
27. อำจำรย์เพยีรพิลำส  พิริยำโภคำนนท ์ ติดรำชกำร 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.นนท์ณธ ี ดุลยทวีสิทธิ ์ ติดรำชกำร 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชยีร ติดรำชกำร 

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

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.3๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 แนะน าผู้น านักศึกษา ประจ าปี 2562  
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้แนะน ำผู้น ำนักศึกษำ 
ประจ ำปี 2562 ให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ ดังต่อไปนี้  
  1) นำยอิทธิพัทธ์  จิรำพงษ์  นำยกองค์กำรนักศึกษำ                                                           
  2) นำงสำวธนภรณ์ เปรมทอง ประธำนสภำนักศึกษำ 
  3) นำงสำวมินทรำ  เกษบึงกำฬ นำยกสโมสรนักศึกษำคณะครุศำสตร์ 
  4) นำงสำวน้ ำทิพย์  เรณูแย้ม  นำยกสโมสรนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  5) นำงสำวเพ็ชรรัตน  บุญเกิด  นำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  6) นำงสำวกนกรัตย์  รัตนทิพย์ นำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 
  7) นำยณิชพน   แช่มช้อย นำยกสโมสรนักศึกษำวิทยำลัยกำรดนตรี 
  8) นำยสิทธิศักดิ์  ผำยพิมพ์ นำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์และ
       เทคโนโลยีอุตสำหกรรม  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 1.2 กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ในช่วงนี้มหำวิทยำลัย                
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรมนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 
เป็นต้นไป อำทิ ปฐมนิเทศรวมนักศึกษำใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษำแยกย่อยแต่ละคณะ/สำขำ และกำรประชุม
ผู้ปกครอง ประชุมผู้ปกครองแยกสำขำวิชำ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 1.3 มหาวิทยาลัยเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา วัย 72 ปี สู่รั้วบ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  อาจารย์ ดร.พรรณา  พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ                                         
ในวันเข้ำรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ มีนักศึกษำช่ือ นำยไพบูลย์ สุดลำภำ อำยุ 72 ปี เข้ำรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ
สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ (Graphic and Information Design) คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และขณะนี้ส ำนักข่ำวไทยพีบีเอส ออนไลน์ ได้ท ำข่ำว
ไปแล้วส่วนหนึ่ง ว่ำมีคุณลุงวัย 72 ปี สนใจเข้ำมำศึกษำที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 3/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕62 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2562 โดยไม่มี                 
กำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
  3.1 การขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ 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 ำรำยกำรงำนส่วนที่เหลือ      
ที่ต้องด ำเนินกำรให้อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำรเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งำน โดยงำนเพิ่มเติมส่วนที่เหลือ
นี้ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำน เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บำท (สี่สิบล้ำนบำทถ้วน) เพื่อให้กำรก่อสร้ำง
อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงต่อเนื่อง กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดลอ้ม 
ได้จัดท ำรำคำและรำยกำรที่ต้องเพิ่มเติม และขอควำมอนุเครำะห์มหำวิทยำลัยอนุมัติแหล่งเงินงบประมำณ              
ในกำรก่อสร้ำงครั้งนี้เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

  นายอภิชาติ สิงห์ชัย กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ในส่วนของกำรขออนุมัติงบประมำณกำรก่อสร้ำง
เพิ่มเติม ได้มีกำรปรับเปลี่ยนเป็นเงินทัง้สิน้ 44,000,000 บำท (สี่สิบสี่ล้ำนบำทถ้วน) และได้ด ำเนินกำรน ำส่ง
ส ำนักงบประมำณแล้ว ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนกำรพิจำรณำวงเงิน และเสนอเพื่อขอมติคณะรัฐมนตรีต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ   

 3.2 การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
  หน่วยตรวจสอบภำยใน เสนอขอให้สภำมหำวิทยำลัย จัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็น
หน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง เพื่อให้มหำวิทยำลัยได้ปฏิบัติเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มำตรำ 79 โดยข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และอธิกำรบดี จึงน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ดังน้ี 
  1) กำรปฏิบัติกำรตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภำยใน ควรด ำเนินกำรต่อหน่วยรับตรวจ             
และพัฒนำในลักษณะให้ค ำแนะน ำ ช่วยกลั่นกรอง และตรวจสอบแก้ไขในเชิงกัลยำณมิตร เพื่อช่วยกัน
กลั่นกรองงำนจะได้ไม่ถูกท้วงติงจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  หรือ คณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ปปช.) 
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  2) กำรปฏิบัติกำรตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภำยใน ไม่ควรตรวจสอบย้อนหลังนำน
เกินไป เพรำะอำจส่งผลกระทบต่อหน่วยรับตรวจที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จไปแล้ว และได้รับกำรตรวจสอบ            
จำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  3) หน่วยตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนที่รับรู้ประเด็นปัญหำต่ำงๆ ของหน่วย งำน             
ซึ่งบำงประเด็นปัญหำเกิดจำกปัจจัยภำยนอก และเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนอื่นๆ  จึงเล็งเห็นว่ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยในควรเป็นตัวกลำงในกำรช้ีแจงประเด็นปัญหำต่ำงๆ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบและร่วมกันแก้ไข
ปัญหำ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ต้องด ำเนินกำรจัดท ำประกำศ
จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภำยใน โดยให้คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ และน ำเข้ำ
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อด ำเนินกำรในส่วนของอัตรำก ำลัง และน ำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
เพื่อขออนุมัติจัดต้ังในล ำดับต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยหน่วยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรตำมล ำดับข้ันตอนต่อไป  
 
 ๓.๓ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 
2559 – 2560  
  พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 – 2560 ในวันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จังหวัด
นนทบุรี ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นอย่ำงดีเยี่ยม อธิกำรบดีขอขอบคุณคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร             
ทุกท่ำนที่ร่วมกันด ำเนินงำนจนส ำเร็จ และหลังจำกพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรเสร็จสิ้ น จะมีกิจกรรม            
งำนเลี้ยงขอบคุณ “Thank you Party” ในโอกำสต่อไป   

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยส ำนักกิจกำรนักศึกษำและส ำนักงำนอธิกำรบดี ร่วมกันหำรือในกำร
จัดกิจกรรม งำนเลี้ยงขอบคุณ “Thank you Party” ร่วมกับ งำนเลี้ยงเกษียณอำยุรำชกำร ในช่วงเดือน
กันยำยน 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การเลือกคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  1) ตำมค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่  20/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณบดี สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2558 นั้น คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร จะหมดวำระลงในวันที่ 30 
กันยำยน พ.ศ. 256 
  2) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคุณสมบัติ และวิธีกำรสรรหำ
คณบด ีพ.ศ. 2547 ข้อ 5 ระบุว่ำ “ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ประกอบด้วย  
  (1) อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน 
  (2) ผู้แทนจำกสภำวิชำกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยคัดเลือก จ ำนวนสำมคน 
  (3) ผู้แทนจำกสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยคัดเลือก 
จ ำนวนสำมคน 
  ให้คณะกรรมกำรสรรหำแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำร” 
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อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคุณสมบัติ  
และวิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. 2547 คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยจึงคัดเลือกคณะกรรมกำรสรรหำ
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดี
ที่ 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้งบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะวิทยำกำร
จัดกำร 
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน  ประธำนกรรมกำร 
  2) ศำสตรำจำรย์ ดร.เรณุมำศ  มำอุ่น   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
 4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  กรรมกำร 

5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรี  ผสำนสินธุวงศ์  กรรมกำร 
6) อำจำรย์สุธี    จันทร์ศรี  กรรมกำร 
7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุกูล  สำระวงศ์  กรรมกำร 
8) นำยประกฤษฏ์ิ   เพชรเอง  เจ้ำหน้ำที่ 
9) นำงสำวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชำติ  เจ้ำหน้ำที่  

 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐำนสุวรรณศรี กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำก
คณำจำรย์ประจ ำตัวแทนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจะเกษียณอำยุรำชกำรในวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 
2562 แต่เนื่องจำกวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ จะหมดวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  ในวันที่  13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงจ ำเป็นต้องมีกำรเลือกกรรมกำร               
สภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำตัวแทนจำกคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแทน และมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งเท่ำกับเวลำที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  2) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือก
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 ระบุว่ำ “กำรเลือกกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมข้อบังคับนี้” 
  (1) ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำเก้ำคน โดยมีอธิกำรบดี  
เป็นประธำนกรรมกำร 
  (2) ผู้มีสิทธิรับกำรเลอืกเป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำต้องมีคุณสมบัติ 
ตำมข้อ 4 และต้องสมัครเข้ำรับกำรเลือกในนำมของคณะที่ตนสังกัด 
  (3) กำรรับสมัครเลือก กำรตรวจสอบคุณสมบัติ กำรอ ำนวยกำรเลือก และกำรตรวจนับ
คะแนน ให้คณะกรรมกำรเลือกเป็นผู้ก ำหนด และเสนอให้จัดท ำเป็นประกำศมหำวิทยำลัย 
  (4) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตำมข้อบังคับนี้ ได้แก่ คณำจำรย์ประจ ำ 
  (5) ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกคนหนึ่ง เลือกผู้สมัครได้คณะละ 1 คน 
  (6) กำรออกเสียงเลือกให้ใช้วิธีเลือกตั้งโดยตรงและลับ 
  (7) กำรนับคะแนนให้กระท ำโดยเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดกำรลงคะแนน 
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  (8) กำรนับคะแนนเสียงถือเสียงข้ำงมำกของผู้สมัครแต่ละคณะ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ใช้
วิธีกำรจับฉลำกเฉพำะผู้ที่ได้คะแนนเท่ำกัน 
 

 อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ พ.ศ. 2547 คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
จึงพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้งบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ 
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ   ประธำนกรรมกำร 
  2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด  รองประธำน 
  3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์  ฟุ้งขจร   รองประธำน 
  4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  5) อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์   มำกสุข   กรรมกำร 
  6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ   กรรมกำร 
  7) อำจำรย์ทวีศักดิ์   จงประดับเกียรติ  กรรมกำร 
  8) อำจำรย์ ดร.วิกรม   ศุขธณี   กรรมกำร 
  9) นำงสำววรรณดี   อัศวศิลปกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 4.3 การประกาศเชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพ้ืนท่ีในศูนย์อาหาร 
  โครงกำรร้ำนค้ำและบริกำร ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เรื่อง เชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่ำพื้นที่ภำยในศูนย์อำหำรเพื่อประกำศเชิญชวนผู้ที่มีควำมสนใจ  
เข้ำมำประกอบกิจกำรเช่ำพื้นที่ขำยอำหำรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  รำยละเอียด            
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ แนวทำงกำรจัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่ำพื้นที่             
ในศูนย์อำหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลุ่มย่อยร่วมกันพิจำรณำ
และศึกษำหำข้อมูลอย่ำงละเอียด เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรจัดท ำประกำศฯ ดังกล่ำว และเอื้อประโยชน์
ต่อพ่อค้ำ แม่ค้ำ นักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยให้มำกที่สุด 

 4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนนักศึกษาผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรให้ทุน
นักศึกษำผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2563 และ (ร่ำง)  
ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี  
ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2563 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ และ  
ได้จัดท ำข้อมูลวิชำกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนรับสมัครนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อแจ้ง  
ให้ที่ประชุมรับทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 



๙ 
 

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

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
  1) ในปี 2562 มีจ ำนวนผู้มำรำยงำนตัว ทั้งสิ้น 2,984 คน ซึ่งในอนำคตอำจะมีจ ำนวนนักศึกษำ
น้อยลงได้ ทั้งน้ี มหำวิทยำลัยควรมีมำตรกำรในกำรเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้ำศึกษำต่อ หรือคิดหำรูปแบบวิธีกำรอื่น             
ในกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่มหำวิทยำลัย เช่น กำรท ำหลักสูตรที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของสังคม กำรจัดท ำหลักสูตร
ระยะสั้นที่น่ำสนใจในหลำกหลำยกลุ่มอำยุ หลักสูตรระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต (กำรศึกษำหลังปริญญำตรี)               
และหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (กำรศึกษำหลังปริญญำโทและระดับปริญญำเอก ) กำรท ำวิจัย             
และกำรเช่ำร้ำนค้ำ เป็นต้น 
  2)  (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่องกำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำที่ เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2561 ควรเพิ่มตำรำงเพื่อชี้แจง
รำยละเอียดกำรมอบทุนกำรศึกษำ ทั้ง 20 ทุน หำกได้รับทุนกำรศึกษำตลอดหลักสูตรน้ีคิดเป็นเงินเท่ำไร เป็นต้น  

มติท่ีประชุม 1) เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรให้ทุนนักศึกษำผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
มหำวิทยำลัย ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2563 และ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรให้
ทุนกำรศึกษำส ำหรบันักศกึษำที่เขำ้ศกึษำในหลักสตูรระดับปรญิญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2563 และมอบหมำย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน นำงสำวอรุณี คู่วิมล และ                
นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล ตรวจสอบรำยละเอียดให้ครบถ้วนอีกครั้ง หำกมีกำรแก้ไขให้แจ้งนำงสำวอรุณี คู่วิมล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนปรับแก้ก่อนน ำเสนออธิกำรบดีต่อไป 
  2) รับทรำบข้อมูลวิชำกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนรับสมัครนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 

 4.5 (ร่าง) ก าหนดการถวายปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) และ (ร่าง) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีถวายปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในครำวประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่  
20 กันยำยน พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนุมัติถวำยปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำสังคมศำสตร์ 
เพื่อกำรพัฒนำ โดยมหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดจัดพิธีถวำยปริญญำกิตติมศักดิ์ ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหำคม พ.ศ. 
2562 ณ วัดศรีสุริยวงศำรำม จังหวัดรำชบุรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) 
ก ำหนดกำรถวำยปริญญำบัตรกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) และ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนพิธีถวำยปริญญำบัตรกิตติมศักดิ์  เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) 
ทรำบ และขอเชิญคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมในพิธีถวำยปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

มติท่ีประชุม เห็บชอบ (ร่ำง) ก ำหนดกำรถวำยปริญญำบัตรกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) 
และ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีถวำยปริญญำบัตรกิตติมศักดิ์ หำกมีกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รำยช่ือให้แจ้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว รองอธิกำรบดี และเสนออธิกำรบดีลงนำมในล ำดับ
ต่อไป 

 4.6 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน ประจ าปี 2562 
  ส ำนักงำน กพ. ได้ส่งหนังสือ ช้ีแจงมหำวิทยำลัย เรื่อง พิ ธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ ำปี 2562 ด้วยรัฐบำลและทุกภำคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในวันอำทิตย์ที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ.
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2562 ณ ท้องสนำมหลวง โดยพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ได้แสดงควำมมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมรอยพระยุคลบำทในฐำนะข้ำของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน
และประเทศชำติสืบไป โดยผู้เข้ำร่วมพิธีประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน คณะรัฐมนตรี ข้ำรำชกำร
กำรเมือง ข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้นและระดับสูง ต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำร ระดับสูง ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเช่ียวชำญ และระดับทรงคุณวุฒิ และต ำแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ ยศพลตรี พลเรือตรี พลอำกำศตรี และพลต ำรวจตรี ข้ึนไป 
พร้อมทั้งผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน ระดับหัวหน้ำหน่วยงำน 
รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญข้ำรำชกำรในสังกัดผู้ด ำรงต ำแหน่ง               
ตำมที่ก ำหนดข้ำงต้นเข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันอำทิตย์ที่ 
28 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 06.00 – 09.00 น. ณ ท้องสนำมหลวง ทั้งนี้ โปรดแจ้งรำยช่ือผู้เข้ำร่วม
พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณฯ ที่ระบบลงทะเบียนกลำงของส ำนักงำน ก.พ. ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จะเผยแพร่รำยละเอียดของพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณฯ บนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน ก.พ. (https://www.ocsc.go.th/ethics/event) ต่อไป  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  1) มอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบดี นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ศึกษำรำยละเอียดและสอบถำมข้อมูลกำรจัดพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณฯ                
ที่ถูกต้องกับส ำนักงำน ก.พ. หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำจัด
พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
ก่อน 
  2) มอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต 
วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี เป็นผู้แทนเข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน ในวันอำทิตย์ที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 06.00 – 09.00 น. ณ ท้องสนำมหลวง 
  3) มอบหมำย รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. 
ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี เป็นผู้แทนเข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ในวันศุกร์ที่  26 กรกฎำคม พ.ศ.2562 ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนคร 

 4.7 โครงการท าความสะอาดคูคลอง และบริจาคโลหิต 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหำนคร ทั้ ง 5 แห่ ง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต และ
กรุงเทพมหำนคร ร่วมกันจัดโครงกำรท ำควำมสะอำดคูคลอง และบริจำคโลหิต เนื่องใน โอกำสวันเฉลิม               
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำ 
(ร่ำง) โครงกำรฯ และ (ร่ำง) ก ำหนดกำร โครงกำรท ำควำมสะอำดคูคลอง และบริจำคโลหิต เนื่องในโอกำส                
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ควำมร่วมมือระหว่ำง กรุงเทพมหำนคร กับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหำนคร 5 แห่ง และมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำรำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

https://www.ocsc.go.th/ethics/event
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
  1) มอบหมำยผู้บริหำรมหำวิทยำลัยทุกคนเข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำร 
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน และโครงกำรท ำควำมสะอำดคูคลอง และบริจำคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2562 
  2) เห็บชอบ  (ร่ำง) ค ำสั่ งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำ              
วชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว หำกมีกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยช่ือให้แจ้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต 
วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี หรือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง เพื่อเสนออธิกำรบดีลงนำมในล ำดับ
ต่อไป 
  3) มอบหมำย คณะ ทั้ง 4 คณะ ประชำสัมพันธ์ให้คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมโครงกำร 
คณะละ อย่ำงน้อย 30 คน คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม โรงเรียนสำธิตฯ อย่ำงน้อย 20 คน 
วิทยำลัยกำรดนตรี อย่ำงน้อย 10 คน และส ำนักงำนอธิกำรบดี อย่ำงน้อย 150 คน เข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์
ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน   

 4.8 การรายงานผลการด าเนินงานและหารือการขอถอนก าไรส่วนเกินทุน 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบริหำรเงิน
ลงทุนของมหำวิทยำลัยฯ จ ำนวน 3 กองทุน โดยกองคลัง ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริหำรกองทุน             
ส่วนก ำไรเกินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ของทั้ง 3 แห่ง ดังนี้ 

ผู้บริหำรกองทุน เงินลงทุน ก ำไรส่วนเกินทุน 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

คิดเป็นร้อยละ 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำรกองทุน
วรรณ จ ำกัด 

90 ล้ำนบำท 820,234.75 0.90 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำรกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 

100 ล้ำนบำท 911,381.99 0.90 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำรกองทุน
ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 

150 ล้ำนบำท 2,691,332.84 1.76 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรขอถอนก ำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มำจัดเก็บในบัญชี
เงินฝำกของมหำวิทยำลัย ตำมประเภทกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบรหิำรเพยีงเงินต้นต่อไป 

 4.9 การพิจารณาทบทวนนโยบายแผนการลงทุน อัตราเงินสะสมและเงินสมทบของสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพฯ 
  ตำมหนังสือจำกบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนไทยพำณิชย์ จ ำกัด (บลจ.ไทยพำณิชย์)                
ที่ จท 10-620193 ลงวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 เรื่องขอเชิญประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2561 
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ 1/2562 นั้น  
  มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพฯ เข้ำประชุมใหญ่สำมัญ 
ประจ ำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมโดยตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนไทยพำณิชย์ จ ำกัด (บลจ.ไทยพำณิชย์) ได้น ำเสนอนโยบำยแผนกำรลงทุน อัตรำเงินสะสมและ
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เงินสมทบของสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพฯ โดยคณะกรรมกำรกองทุนฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีประโยชน์ต่อ
สมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพฯ ซึ่งเปิดโอกำสให้สมำชิกได้เลือกสะสมเงินเข้ำกองทุน และเลือกนโยบำย
แผนกำรลงทุนใหม่ๆ เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง รำยละเอียดดังนี้ 
  1) นโยบายแผนการลงทุน 
ของเดิม (1 นโยบำย) เสนอใหม่ (เลือกได้ 12 นโยบำย) 
ลงทุนใน ตรำสำรหนี้ 
(PVDRUGFI) 100% 

1 ลงทุนใน ตรำสำรหนี้ (PVDRUGFI) 100% 
2 ลงทุนใน ตรำสำรหนี้ (PVDRUGFI) 90% ตรำสำรทุน (PVDMPFEQ)...10....% 
3 ลงทุนใน ตรำสำรหนี้ (PVDRUGFI) 85% ตรำสำรทุน (PVDMPFEQ)...15....% 
4 ลงทุนใน ตรำสำรหนี้ (PVDRUGFI) 80% ตรำสำรทุน (PVDMPFEQ)...20....% 
5 ลงทุนใน ตรำสำรหนี้ (PVDRUGFI) 70% ตรำสำรทุน (PVDMPFEQ)...30....% 
6 ลงทุนใน ตรำสำรหนี้ (PVDRUGFI) 60% ตรำสำรทุน (PVDMPFEQ)...40....% 
7 ลงทุนใน ตรำสำรหนี้ (PVDRUGFI) 50% ตรำสำรทุน (PVDMPFEQ)...50....% 
8 ลงทุนใน ตรำสำรหนี้ (PVDRUGFI) 40% ตรำสำรทุน (PVDMPFEQ)...60....% 
9 ลงทุนใน ตรำสำรหนี้ (PVDRUGFI) 30% ตรำสำรทุน (PVDMPFEQ)...70....% 
10 ลงทุนใน ตรำสำรหนี้ (PVDRUGFI) 20% ตรำสำรทุน (PVDMPFEQ)...80....% 
11 ลงทุนใน ตรำสำรหนี้ (PVDRUGFI) 10% ตรำสำรทุน (PVDMPFEQ)...90....% 
12 ลงทุนในตรำสำรทุน (PVDMPFEQ)...100....% 

  2) อัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ  
ของเดิม (ก ำหนดเองไม่ได้) เสนอใหม่ (ก ำหนดเองได้สูงสุด 15 %) 

สมำชิกต้องจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือน
โดยมหำวิทยำลัยหักเงินสะสมจำกค่ำจ้ำงในอัตรำ
ร้อยละ 3 ต่อเดือน 

สมำชิกต้องจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือน 
โดยมหำวิทยำลัยให้สมาชิกเลือกได้ด้วยตนเอง           
ว่าต้องการหักเงินสะสมจากค่าจ้างในอัตราร้อยละ 
3 ถึง 15 ต่อเดือน (ร้อยละ : จ ำนวนเต็มไม่มีเศษทศนิยม) 

  3) อัตราเงินสมทบของมหาวิทยาลัยท่ีให้สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ 
ของเดิม เสนอใหม ่

มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบเข้ำกองทุนให้แก่
สมำชิกแต่ละรำย ในอัตราเดียวกับการจ่ายเงิน
สะสม (ของเดิม 3% ของอัตรำค่ำจ้ำง) 

- มหาวิทยาลยัพิจารณาตามความเหมาะสม - 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยแผนกำรลงทุน อัตรำเงินสะสมและเงินสมทบของสมำชิก
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพฯ โดยเปิดโอกำสให้สมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพเลือกสะสมเงินเข้ำกองทุนและเลือก
นโยบำยแผนกำรลงทุนได้ 12 นโยบำย โดยมีอัตรำเงินสะสมของสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพสมำชิกต้อง
จ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือน ทั้งนีม้หำวิทยำลัยให้สมำชิกเลือกได้ด้วยตนเองว่ำต้องกำรหักเงินสะสม
จำกค่ำจ้ำงในอัตรำร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 15 ต่อเดือน แต่มหำวิทยำลัยจะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนให้แก่
สมำชิกแต่ละรำย (3% ของอัตรำค่ำจ้ำง) เช่นเดิม 
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 4.10 แผนการสรรหาและการบริหารอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำแผนกำรสรรหำและกำรบริหำร
อัตรำก ำลังของพนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  รอบที่ 
3/2562 ดังนี้  
  1) พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) เปิดสอบโอนย้ำย จ ำนวน 17 อัตรำ  
  2) พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) จ ำนวน 1 อัตรำ 
  3) พนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) จ ำนวน 15 อัตรำ 
  4) พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 3 อัตรำ 
  5) ลูกจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ 
  โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 สิงหำคม พ.ศ. 2562 และประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิ
เข้ำท ำกำรคัดเลือก ในวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ.2562  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แผนกำรเปิดรับบุคลำกร รอบที่ 3/2562 และให้ตรวจสอบรำยละเอียดสำขำวิชำ
ในแผนกำรเปิดรับบุคลำกร รอบที่ ..../2563 (เปิดรับปลำยปีงบประมำณ) อีกครั้ง 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่  
6/๒๕62 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕62 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/๒๕62 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 การรายงานผลโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชี วิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและ
วัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดโครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ 
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
จ ำนวน 3 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 2 มิถุนำยน ถึง วันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 โดยมีอำจำรย์และนักศึกษำ            
มำเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 246 คน และมีอำจำรย์และผู้บริหำรเข้ำร่วมพิธีปิดโครงกำร จ ำนวน 141 คน  
  โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพฯ ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นไปแล้ว จ ำนวน 11 
กลุ่ม ระหว่ำงวันที่ 2 – 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ยังคงเหลือกลุ่มที่ก ำลังอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรที่สำธำรณรัฐ
เกำหลีใต้ จ ำนวน 2 กลุ่ม ระหว่ำงวันที่ 30 มิถุนำยน – 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
  ผู้บริหำรที่เดินทำงเข้ำร่วมในพิธีปิดโครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ “เรียนร่วม
ภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 น ำเสนอสรุปผลกำรเข้ำร่วมพิธีปิดโครงกำรฯ 
ดังกล่ำวในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้บรหิำรที่เดินทำงเข้ำร่วมในพิธีปิดสง่รำยงำนสรุปกำรเข้ำร่วมพิธีปิด
โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ “เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ ที่ ส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 

 ๕.3 การพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ 
  ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ท ำหนังสือขอให้น ำควำมกรำบทูลสมเด็จ 
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธรฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   
ขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำสน ำคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำและคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย เข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำท ทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเงินรำยได้จำกกำรแข่งขัน 
เดิน – ว่ิง กำรกุศลชิงถ้วยพระรำชทำนฯ จ ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บำท (คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 200,000 บำท และมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จ ำนวน 100,000 บำท) และได้ทรง
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้เข้ำเฝ้ำฯ ในวันอังคำรที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ศำลำ 
ดุสิตำลัย สวนจิตรลดำ ตำมควำมที่ทรำบแล้วนั้น ในกำรนี้ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยขอส ำรวจรำยช่ือ
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ที่จะร่วมเข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำท ในวันและเวลำดังกล่ำว 
และขอนัดหมำยในวันเข้ำเฝ้ำฯ รำยละเอียดดังนี้ 
  1) รถตู้จอดบริเวณลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)  
จ ำนวน 3 คัน โดยก าหนดเวลาออกเดินรถ 06.30 น. 
  2) กำรแต่งกำย  
   ข้าราชการ  สวมชุดปกติขำว  
   บุคคลท่ัวไป (หญิง) สวมชุดสุภำพสำกล ไม่ไว้ทุกข์ กระโปรงคุมเข่ำ รองเท้ำหุ้มส้น 
ไม่สวมชุดลูกไม้ 
   บุคคลท่ัวไป (ชาย) สวมชุดสุภำพสำกล ไม่ไว้ทุกข์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีทุกท่ำน อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์ มำกสุข 
อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
รังสรรค์ บัวทอง อำจำรย์ปวิช ผลงำม อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง 
และอำจำรย์พรรณำ พูนพิน  

 ๕.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำเล่มแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.5 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ระเบียบฯ ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนท่ัวไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 และประกาศฯ 
เรื่อง การก าหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน)  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562 ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนทั่วไปค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2562 และประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ เรื่อง กำรก ำหนดฐำนอัตรำจ้ำงแรกบรรจุ
ตำมคุณวุฒิของพนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินงบประมำณแผ่นดิน) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 ประกาศส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล
ตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร            
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ได้ประกำศผลกำรคัดเลือกบุคคลตำม
โครงกำรควำมร่วมมือกำรผลิตครกูรณีพิเศษ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตำมที่ส ำนักกำรศึกษำเสนอ รำยช่ือปรำกฏตำมบัญชีรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำยละเอียดกำรเรียกผู้ได้รับกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัว โดยมีนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ได้รับกำรคัดเลือก จ ำนวน 18 คน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : 
e-PLC) ประจ าปี 2562ของคุรุสภา 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ขอรับทุนโครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำจรรยำบรรณวิชำชีพ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Ethics in 
Professional Learning Community : e-PLC) ประจ ำปี 2562 ของคุรุสภำ และได้เชิญอธิกำรบดี และ
ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ จ ำนวน 2 ท่ำน เข้ำร่วมประชุม ในวันที่ 14 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ คุรุสภำ
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.8 ขอน าส่งเงินเข้ากองทุนเพ่ือการศึกษาและสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย ขอน ำส่งเงินจ ำนวน 743,600 บำท(เจ็ดแสน            
สี่หมื่นสำมพันหกร้อยบำทถ้วน) เพื่อสบทบกับรำยได้จำกผู้สนับสนุนโครงกำรเดิน – ว่ิง กำรกุศลฯ ที่น ำเข้ำ
มหำวิทยำลัยแล้ว จ ำนวน 256,400 บำท (สองแสนห้ำหมื่นหกพันสี่ร้อยบำทถ้วน) รวมเป็นเงินจ ำนวน 
1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) เพื่อให้มหำวิทยำลัยน ำไปจัดตั้งกองทุนเพื่อกำรศึกษำและ
สำธำรณประโยชน์ฯ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 แนวปฏิบัติเรื่อง การหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการคลัง 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือ            
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 40 ลงวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2559 ขอควำมร่วมมือไปยังสถำบันอุดมศึกษำ        
ในกำรหำรือเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบกำรคลัง ขอให้ด ำเนินกำรตำมหนังสือดังกล่ำว โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ 
ในกำรหำรือเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ มำยังกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ขอควำมร่วมมือมหำวิทยำลัยให้หน่วยงำนหรือบุคลำกรในสังกัดหำรือคณะกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำร หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนด้ำนกฎหมำยของมหำวิทยำลัยเป็นกำรภำยในก่อน 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ทูลเกล้ำ ฯ ถวำยแจกันดอกไม้แด่สมเด็จ             
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 3 มิ ถุนำยน พ.ศ. 2562  
กองกิจกำรในพระองค์ 904 ส ำนักงำนรำชเลขำนุกำรในพระองค์ฯ ได้น ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำ  
ทรงทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำท และได้ส่งหนังสือเชิญพระรำชกระแสทรงขอบใจ มำ ณ โอกำสนี้ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 ขอขอบคุณ  
  มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ส่งหนังสือขอบคุณ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ได้มอบวีดิทัศน์รำยกำร “บ้ำนเบญจรงค์ดอนไก่ดี” ให้เผยแพร่
ออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.12 หนังสือขอบคุณ 
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  
ได้ส่งหนังสือขอบคุณอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ได้เข้ำร่วมพิธีลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) ห้ำงค้ำปลีกในกลุ่มบีเจซี กับกลุ่ม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพื่อพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2562 ณ โรงแรม
ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 หนังสือขอขอบคุณ จากชมรมครูเก่า ศิษย์เก่ารุ่นอาวุโสบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  ชมรมครูเก่ำ ศิษย์เก่ำรุ่นอำวุโสบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ส่ งหนังสือขอบคุณมำยังผู้ที่มำ
ร่วมงำนบ ำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่คณำจำรย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 รายงานค่าใช้จ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของฝ่ายดุริยางค์และกองเกียรติยศ  
ช่วงท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561   
  กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้สรุปรำยงำนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยงำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ของฝ่ำยดุริยำงค์และกองเกียรติยศ ช่วงที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเป็นเงิน 
240,000 บำท (สองแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) คงเหลือเงินที่ ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 26,400 บำท (สองหมื่น          
หกพันสี่ร้อยบำทถ้วน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อน เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลั ย        
ในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ได้จัดประชุมสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันอังคำรที่  8 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอำคำร 6 ช้ัน 13 พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน           
ควำมคิดเห็นและให้ข้อคิดเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของสภำคณำจำรย์ฯ และมอบให้สภำคณำจำรย์และ
ข้ำรำชกำร ศึกษำข้อมูลกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ ประกอบกับที่ประชุมมีมติให้
สภำคณำจำรย์ฯ เห็นควรท ำหนังสือถึงอธิกำรบดี เพื่อออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรท ำงำนเพื่อศึกษำข้อมูล
กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ ในส่วนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตำมรำยช่ือดังแนบ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.16 ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติปี 2562  
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้เสนอข้อมูลนักศึกษำต่ำงชำติปี  2562               
ที่เข้ำเรียนในหลักสูตรปริญญำและอบรมระยะสั้นในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ทั้งนักศึกษำ    
ทั้งเก่ำและใหม่ จ ำนวนประมำณกำรทั้งสิ้น 285 คน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยละเอียด 
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.18 ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1/2562  
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดท ำปฎิทินกิจกรรม ภำคเรียนที่ 1/2562 และส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม จัดโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นไทยส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 
18 – 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.19 สรุปรายงานผลการเข้าร่วมอบรม และการจัดโครงการต่างๆ ของรองอธิการบดี  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนผลกำรเข้ำร่วม
อบรม และกำรจัดโครงกำร ดังนี้  
  1) รำยงำนสรุปผลกำรประชุมสัมมนำวิชำกำร เรื่องกำรปรับตัวสู่กำรพัฒนำนักศึกษำ  
แบบองค์รวม วันอังคำรที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ 
  2) สรุปผลกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรคณะอนุกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรเรียนกำรสอนฯ 
เมื่อวันศุกร์ที่  14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ช้ัน 3 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
  3) รำยงำนสรุปผลกำรทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
ของนักศึกษำ หมวดวิชำศึกษำทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ 
(เหม ผลพันธิน) และห้องประชุมช้ัน 13  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.20 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
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  1) รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรจัดโครงกำรสร้ำงมำตรฐำนฝึกอบรมและพัฒนำอำจำรย์             
มืออำชีพ พัฒนำคุณภำพงำนวิจัยนวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ “กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและระดับ
นำนำชำติด้ำนวิทยำกำรจัดกำร ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2562 IMMS 2019 The Management of Innovation 
for community development” ในวันที่  5 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อำคำร               
เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรสื่อสำรองค์กำร ได้ให้สื่อมวลชนสัมภำษณ์ในประเด็นบทบำทผู้น ำอำเซียนของประเทศไทย และได้เผยแพร่
ทำงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.21 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำภำษำจีน ได้สรุปผลโครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก                   
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำสำขำวิชำภำษำจีน  : กำรพัฒนำอัตลักษณ์บัณฑิต                    
ของนักศึกษำช้ันปีที่ 4 เมื่อวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2562 
  2) สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำร
สนับสนุนกำรผลิต และเผยแพร่นวัตกรรม งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และผลงำนอื่นๆ (สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์) : 
กำรสัมมนำวิชำกำรและวิชำชีพในงำนออกแบบ เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องมินิ               
เธียเตอร์ อำคำร 11 ช้ัน 3  
  3) สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับ
สมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษ (พัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและกำรประกอบอำชีพ) : 
CEFR (สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์และสำขำวิชำธุรกิจอิสลำม) เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2562 
  4) สำขำวิชำสังคมศึกษำ (ค.บ.) ได้ส่งรำยงำนโครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (เพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำสังคมศึกษำ) : จำกห้องบรรยำยสู่ 
แหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินไทย และท้องถ่ินเพื่ อนบ้ำน ณ โรงเรียนบ้ำนข่ำ จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดหนองคำย 
และกรุงเวียงจันทร์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงวันที่ 28 มีนำคม – 1 เมษำยน พ.ศ. 
2562 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.22 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ได้รำยงำนกำรส่งนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะกำรถ่ำยทอด
ควำมเป็นครูวิทยำศำสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0 ภำยใต้โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์กับ
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วิจัยและบริกำรวิชำกำร กิจกรรมที่  4 กำรน ำเสนอสื่อนวัตกรรมกำรสอนวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำง
มหำวิทยำลัยเด็ก ประเทศไทย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่  2 พฤษภำคม พ.ศ. 2562                
ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  2) สำขำวิชำฟิสิกส์ ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรเตรียมควำมพร้อมและสนับสนุน
กำรประกวดโครงงำนวิจัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ในวันที่ 1 – 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
  3) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน
วิชำกำร โครงกำรควำมร่วมมือกำรประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรีด้ำนคอมพิวเตอร์ภูมิภำคอำเซียน ในวันที่ 
22 – 25 มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.23 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี   
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำน
ผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) “รำยงำนผลโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน กำรเพิ่ม
ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ เพื่อกำรขยำยตัวในภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำรให้
เป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนของแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562” 
ประจ ำเดือนเมษำยน ถึงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 ณ ต ำบลหนองโอ่ง อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2) รำยงำนผลกิจกรรมหลักที่ 2 กำรฝึกอบรมสร้ำงและพัฒนำ บุคลำกรต้นแบบด้ำนกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (หัวข้อที่ 2.1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรต้นแบบด้ำนกำรท่องเที่ยวในทุกๆ มิติ และจัดท ำ
รูปแบบกำรท่องเที่ยวที่ชุมชนต้นแบบมีส่วนร่วม ในระหว่ำงเดือนพฤษภำคม ถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562          
ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.24 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2561   
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ก ำหนดให้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำได้น ำไปใช้เป็นแนวทำง  
ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ที่ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงมีมติให้มีกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้ 
  1) กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ระหว่ำงวันที่ 24 มิถุนำยน – วันที่ 
15 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
  2) กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ระหว่ำงวันที่ 6 – 20 กันยำยน พ.ศ. 
2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.25 ผลการพิจารณาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR)   
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แจ้งผลกำรพิจำรณำหลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQR) โดยมีมติดังนี้ 
  1) คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ในกำรประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 
พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) ที่ได้รับกำรรับรองตำมระบบของสภำวิชำชีพ และให้เผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 – 2565 และได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  2) คณะอนุกรรมกำร พิจำรณำหลักสูตรที่มีคุณภำพฯ ในกำรประชุมครั้งที่  3/2562              
เมื่อวันที่  19 เมษำยน พ.ศ. 2562 มีมติไม่เห็นชอบให้เผยแพร่หลักสูตร จ ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่           
1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ 2) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 3) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรประกอบกำรธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เนื่องจำกหลักสูตรดังกล่ำวยังมีควำม  
ไม่ชัดเจนว่ำเกิดผลลัพธ์ของผู้เรียนตำมที่ก ำหนด มีกระบวนกำรไม่ชัดเจน ไม่มีเป้ำหมำย ไม่สำมำรถรับประกัน
ควำมส ำเร็จของกำรท ำงำนได้ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.26 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวันที่ 4 – 6 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2562 ณ สะพลีวิลล่ำ บีช จังหวัดชุมพร 
  2) งำนพัฒนำระบบงำนฯ กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำ สนับสนุนและส่งเสริมบุคลำกรสำยสนับสนุนให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
และเทคนิคกำรวิพำกษ์ผลงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนส ำหรับผู้บริหำร  
  3) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนฯ  
ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.27 รายงานสรุปสถิติการเข้าใช้งานโปรแกรม Speexx ของคณาจารย์ 
  ส ำนักวิเทศสมัพันธ์และเครือข่ำยอำเซยีน ได้รำยงำนสรปุสถิติกำรเข้ำใช้งำนโปรแกรม Speexx 
ของคณำจำรย์ ประจ ำเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยคณะผู้บริหำรช่วยประชำสัมพันธ์ให้คณำจำรย์แต่ละคณะเข้ำใช้งำน
โปรแกรม Speexx ให้มำกขึ้น 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 กิจกรรม/โครงการของบัณฑิตวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

1) บัณฑิตวิทยำลัยได้มีกำรพัฒนำหลักสูตร และอยู่ในกระบวนวิพำกษ์หลักสูตร ได้แก่                   
หลักสูตรระดับปริญญำเอก หลักสูตรบริหำรกำรศึกษำ หลักสูตรบริหำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตร
เภสัชกรรมไทย และหลักสูตรและกำรสอน และหลักสูตรและกำรสอนระดับปริญญำโท มีกำรสอนสังคม 
ภำษำไทย ภำษำจีน ภำษำอังกฤษ และบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิตสองภำษำ และกำรสอนคณิตศำสตร์  

2) วันที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 มีกำรจัดสอบ CEFR ให้กับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  
3) วันที่ 7 - 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยแห่งชำติลำว ได้เข้ำศึกษำดูงำนบัณฑิต

วิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นนักศึกษำระดับปริญญำโท 3 หลักสูตร (หลักสูตรและ
กำรสอน หลักสูตรบริหำรกำรศึกษำ และหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน )  

 4) วันที่ 13 – 14 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 จัดอบรมนวัตกรรมส ำหรับครู ของหลักสูตร
ประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู  

 5) วันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 จัดอบรมควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์
ให้แก่คณำจำรย์และนักศึกษำ 

 6) วันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยำลัยเข้ำร่วมถวำยสดุดีและถวำยพระพร             
ชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.2 แบบแสดงการรับทราบของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) กรณีปรับเงิน
ค่าจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอิกำรบดี ได้จัดท ำแบบแสดงกำรรับทรำบของพนักงำน
มหำวิทยำลัย (เงินงบประมำณแผ่นดิน) กรณีปรับเงินค่ำจ้ำงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เพื่อรับทรำบกำรปรับเงินค่ำจ้ำง โดยส่งคืนแบบแสดงกำรรับทรำบ ได้ที่กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำน
อธิกำรบดี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.3 กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักษำ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดกิจกรรมถวำยเทียนจ ำน ำพรรษำ ประจ ำปีพุทธศักรำช 2562      
ในวันเสำร์ที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ วัดศรีสุริยวงศำรำมวรวิหำร จังหวัดรำชบุรี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.4 บัญชีรายชื่อผู้ท่ีมีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา  
  นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
บัญชีรำยช่ือผู้ที่มีผลกำรเรียนสูงสุดในแต่ละสำขำวิชำ โดยมี 21 สำขำวิชำ ไม่สำมำรถประเมินผลได้ ส่วนหนึ่ง
มำจำกอำจำรย์ยังไม่ส่งผลกำรเรียน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.5 มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ แจ้งให้              

ที่ประชุมทรำบ ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบไฟฉุกเฉินที่ติดตั้งบริเวณอำคำร เนื่องจำกเมื่อเกิดเหตุแล้ว            
ไม่สำมำรถใช้งำนได้ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยกองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมก ำกับติดตำมมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยงที่เกิดข้ึนในมหำวิทยำลัย  

 
เลิกประชุม เวลา ๑3.00 น.  

 

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


