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สรุปเรื่อง 
 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อพฤหัสบดีที่  
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 1/2561 
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 วาระที่ 4.1 การปรับปรุงการใช้ลักษณะกระดาษส าหรับออกวุฒิบัตร  
 
สรุปเรื่อง 
 
              ส านั กส่ ง เ ส ริม วิชาการและงานทะ เบียน  ได้ มี ก ารปรับปรุ งการใ ช้กระดาษส าหรับ 
ออกวุฒิบัตรที่ใช้ส าหรับผูไ้ด้รับทุนการศึกษา ผู้มีผลการเรียนดี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและกจิกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากลักษณะกระดาษเดิมเป็นกระดาษอาร์ตมัน ขนาด 160 แกรม มีผลต่อเครื่องพิมพ์
ห ากจ านวนที่ พิ มพ์ มี ป ริ ม าณมาก  ประกอบกับสภาวะทาง เศรษฐกิ จปัจจุบั นผู้ ผลิ ตแจ้ งร าคา 
เพิ่มจากเดิม 7.50 บาท เป็นระคา 9 บาท 
 

การด าเนินการ 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงน าตัวอย่างกระดาษส าหรับออกวุฒิบัตรน าเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่ วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้ งที่  2/2562  
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
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 วาระที่ 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ 

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มิได้ก าหนดบทบัญญัติ ในกรณี
ที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระและการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานหลายประการ 
 2. งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... น าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในกาประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 6 มีนาคม 
พ.ศ.2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดทีี่ 14 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
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 วาระท่ี 4.3 ร่างค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ

ด าเนินงานจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สรุปเรื่อง 
 กองนโยบายและแผน ได้น าร่างค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการด าเนินงานจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่  
2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
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 วาระที่ ๕.1 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะครุศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 
 

               คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการ  
จัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 

  1) รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม (ภายใต้โครงการ การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 3 กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพครูด้านการสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ระยะที่  1 2. กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนผ่านค่ายวิชาการ และ 3. กิจกรรมการสอนอ่าน เขียน  
คิดวิเคราะห์ ด้วยกิจกรรมเชิงรุก  
  2) รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
การประกอบอาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา วันที่ 21-23, 28-30 มกราคม 
พ.ศ. 2562 
  3) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ท้องถ่ิน
และชุมชน ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุ 
บ้านจ ารุง อนุสาวรีย์สุนทรภู่ บ้านท่าตาโบ๊ยระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง บ้านเหลาชะโอนหมู่บ้าน OTOP 
จักสาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และวัดวังหว้า จังหวัดระยอง  
      
  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 ............................................................................................................................. ...........................
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 



 
  
  
  

 วาระที่ ๕.2 รายงานโครงการ / กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
สรุปเรื่อง 
 

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงาน
ผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 
  1) รายงานโครงการผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  2) รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเฉลิม  
พระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคาร 9)  
  3) สาขาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย ได้รายงานผลการเข้าร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้าน
จิตรกรรมสีน้ า ณ หอศิลป์ White box เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 
  4) สาขาวิชาเคมี ได้รายงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน”
ประจ าปีการศึกษา 2561 
  5) สรุปโครงอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
เรื่อง “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ณ ประชุมอาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     

  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

             จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ  
 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ...........................
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 

 

 

 



 
  
  
  

 วาระที่ ๕.3 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
สรุปเรื่อง 
 

               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 
  1) สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ได้สรุปผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ : พัฒนาครูเพื่อพัฒนาผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 “อบรมเชิงปฏิบัติการครูนาฏศิลปศึ์กษา” และ
โครงการยกระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ) : CEFR สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ. 5 ปี)   
  2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา : ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและพิพิธ ภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
  3) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา (และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
(รปศ.) : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสตร์ในวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 
  4) สาขาวิชาภาษาไทย ได้รายงานผลโครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา(และพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะด้านการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ 21) : 
โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการศึกษาวรรณกรรมไทยในยุคหลังสมัยใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 
2562 
  5) สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.5 ปี) ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนา
ศักษภาพอาจารย์ (พัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21) เรื่องการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย 
QUIZIZZ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 
  6) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.5 ปี) ได้ส่งเล่มโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักษภาพ
อาจารย์ (พัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม และ 4, 11, 1, 25 
พฤศจิกายน 2561 ณ ช้ัน 8 อาคาร 30 
   

  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

             จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ  
 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ...........................
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 

 

 

 



  
  
  

 วาระที่ ๕.4 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
สรุปเรื่อง 
 

               สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการ  
จัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 
  1) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินการโครงการส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ และได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
และหนังสือพิมพ์ M2F รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  2) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินการโครงการส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคาดหวังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดือนมกราคม 2562 และได้ลงเผยแพร่ใน
สถานีโทรทัศน์ WORKPOINT TV หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า และเว็บไซต์ 
ประชาไท รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  3) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินการโครงการส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคาดหวังการเลือกตั้งสมาชืกสภาผู้แทนราษฎรเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และได้ลงเผยแพร่ใน
สถานีโทรทัศน์ NOW26 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ส านักข่าวบางกอกทูเดย์ เว็บไซต์ ประชาไท และสถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ   

  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

             จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ  
 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ...........................
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 

 

 

 



 
 
 

  
 วาระท่ี ๕.5 รายละเอียด รายการเงินสมทบจากคณะต่างๆ โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้าง

มิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561   
 
สรุปเรื่อง 
 
              ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ส่งรายละเอียด รายการเงินสมทบจากคณะต่างๆ 
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 
2561 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
    

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 



 
  
  
  

 วาระที่ ๕.6 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
 
สรุปเรื่อง 
 

               ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผล
การจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 
  1) รายงานผลโครงการ “พัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะของภาคีเครือข่ายสู่การเป็น
ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ต าบลส าพะเนียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ  
  2) รายงานผลโครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อการขยายตัวในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
ให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”  
ในวันที่  22 – 23, 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
     

  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

             จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ  
 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 

 

 

 



 
  
  
  

 วาระที่ ๕.7 รายงานการประชุมโรงพิมพ์  
 
สรุปเรื่อง 
 

               งานเลขานุการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมโรงพิมพ์ ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 โดยสรุปรายงาน ดังนี้ 
  1. รายรับโรงพิมพ์ฯ  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยอดรวมทั้งสิ้น 
2,804,692.51 บาท 
  2. โรงพิมพ์ฯ ได้ค่างค่าเช่าพื้นที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – เดือนกุมภาพันธ์ 2562  
เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น 25,000 บาท เนื่องจากเอกสารใบแจ้งหนี้  ไม่มีหัวจดหมายและช่ือที่ อยู่  
ของทางมหาวิทยาลัยทางบริษัทจึงไม่สามารถด าเนินการช าระเงินได้ แต่ให้การเงินปรับหนังสือใบแจ้งหนี้  
เรียบร้อยแล้ว  
  3. เสนอให้โรงพิมพ์ด าเนินการดังนี้ 
    3.1 ท ารายละเอียดแต่ละเดือนเพื่อทราบการใช้บริการของโรงพิมพ์ฯ แต่ละคณะ 
    3.2 ให้โรงพิมพ์ฯ ประสานติดต่อโดยตรงกับคณะและสาขาเพื่อแจ้งรายการที่จะ  
มาใช้บริการได้ 
 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

             จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ  
 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 

 

 

 



  
  
  

 วาระที่ ๕.8 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 
สรุปเรื่อง 
 

               ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 
  1) การจัดท าคู่มือส าหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา  
ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติการด าเนินงานสอบสัมภาษณ์   
  2) ข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือนมีนาคม 2562 ประกอบด้วย 
   2.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดวันชดเชยการเรียนการสอนและการ
เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
   2.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินวิชาการ และก าหนดการลงทะเบียนเรียน 
ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
     

  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

                     จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ  
 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 

 

 

 



 
 
 

  
 วาระที่ ๕.9 รายงานสรุปการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
 
สรุปเรื่อง 
 

               ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ได้รายงานสรุปการประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 จึงน าเรียนให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดทีี่ 14 
มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 



สรุปเรื่อง  
 
 
 

 วาระที่ ๕.10 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
 

สรุปเรื่อง  
 

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 
  1) กองนโยบายและแผน ได้สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อาคาร 11 รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ  
  2) กองนโยบายและแผน ได้สรุปผลความพึงพอใจ “โครงการสัมมนาเช่ือมความสัมพันธ์ 
สร้างความสามัคคี ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ. 2562” ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ช้ัน 2 
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  3) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ป ร ะส านง านส อบมาตร ฐ านความ รู้ ภ าษาอั ง ก ฤษ  (TOEIC – Test of English for International 
Communication) รุ่นที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  
  4) งานเลขานุการ ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานการเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมช้ีแจง
เพื่อสร้างความรู้ความเกี่ยวกับการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์การ คณะวิทยาการจัดการ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นค้าประเวณียุค 4.0 สะดวก  
ทุกที่ทุกเวลาได้ลงเผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
  6) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ  
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  7) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  8) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้สรุปการเข้ารับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย เมื่อวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  9) มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน ได้รายงานผลการด าเนินงาน และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการทาสีขาวที่ก าแพงของมหาวิทยาลัยฯทางด้านวัดบางไส้ไก่ ทั้งสองด้าน 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 



  10) งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานผลการประเมินการจัดกจิกรรมสัปดาห์แหง่การ
เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่   
13 – 15, 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ได้รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน
อธิกรบดี ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจ าปี 2562 จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ  
  

   จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
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 วาระที่ 6.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ครั้งท่ี  3/2562 
 

สรุปเรื่อง 
 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี เวลา 
1/2562 วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 13.00 น. 
2/2562 วันพฤหัสบดทีี่ 14 มีนาคม ๒๕62 09.00 น. 
3/2562 วันพฤหัสบดทีี่ 25 เมษายน 2562 09.00 น. 
4/2562 วันพฤหัสบดทีี่ 23 พฤษภาคม ๒๕62 09.00 น. 
5/2562 วันพฤหัสบดทีี่ 27 มิถุนายน ๒๕62 09.00 น. 
6/2562 วันพฤหัสบดทีี่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 09.00 น. 
7/2562 วันพฤหัสบดทีี่ 22 สิงหาคม 2562 09.00 น. 
8/2562 วันพฤหัสบดทีี่ 26 กันยายน ๒๕62 09.00 น. 
9/2562 วันพฤหัสบดทีี่ 24 ตุลาคม 2562 09.00 น. 

10/2562 วันพฤหัสบดทีี่ 28 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. 
11/2562 วันพฤหัสบดทีี่ 26 ธันวาคม 2562 09.00 น. 

 
 

การด าเนินการ 
 

  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2562 วันพฤหัสบดีที่   
25 เมษายน ๒๕62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ป ี
ศรีสุริยวงศ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
 ........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. .................................
.............................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 

 

 


