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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 4/๒๕62 

วันพุธท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 13.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

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

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๑๔. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๕. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
1๘. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๑๙. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๒๐. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๑. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๕. อำจำรย์ขวัญชัย ช้ำงเกิด (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
2๖. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
27. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 
 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่5/2562 วันพฤหสับดทีี่ 5 กันยำยน พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 13.00 น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ ์ วัฒนำนิมิตกูล ติดรำชกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ ติดรำชกำร 
3. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ติดรำชกำร 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง 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  13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้    

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 4/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 11 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕62  

 หน้ำ 24 แก้ไข ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่นๆ วำระที่ 6.1 กิจกรรม/โครงกำรของบัณฑิต
วิทยำลัย ข้อ 5) วันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 จัดอบรมควำมรู้เบื้องต้นในกำรจัดท ำฐำนข้อมูล ITC ให้แก่
คณำจำรย์และนักศึกษำ แก้ไขเป็น ข้อ 5) วันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 จัดอบรมควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ให้แก่คณำจำรย์และนักศึกษำ 



๓ 
 

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

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2562 โดยมีกำรแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
  ไม่มี 

ระเบียบวา ระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1  การเลือกคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
  1) ตำมค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ 21/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณบดี สั่ง ณ วันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2558 นั้น คณบดีคณะครุศำสตร์ จะหมดวำระลงในวันที่ 17 ตุลำคม 
พ.ศ. 2562 
  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” 

  อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคุณสมบัติ   
และวิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. 2547 คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยจึงคัดเลือกคณะกรรมกำรสรรหำ
คณบดีคณะครุศำสตร์ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่  
7 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้งบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะครุศำสตร์ 
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ประธำนกรรมกำร 
  2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ กรรมกำร 
  5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำวรรนธ์ ก ำเนิดสินธ์ุ กรรมกำร 
  6) อำจำรย์ไซนิล    สมบูรณ์  กรรมกำร 
  7) อำจำรย์สุริยำ    อติวิทยำภรณ์ กรรมกำร 
  8) นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ  เจ้ำหน้ำที่ 
  9) นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ เจ้ำหน้ำที่  

 4.2  (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ. ...  
  งำนวินัยและนิติกำร ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. .... เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั ในครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันอังคำรที่ 2 เมษำยน 2562 แต่เนื่องจำกมีกำรแก้ไขในสำระส ำคัญค่อนข้ำงมำก งำนวินัยและนิติกำร 
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จึงได้รับข้อเสนอแนะและแก้ไขจัดท ำร่ำงข้อบังคับฯ ดังกล่ำว เพื่อน ำเข้ำให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำอีกครั้ง  
  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั โดยใช้ตัวย่อ “ก.บ.” ประกอบด้วย อธิกำรบดีเปน็
ประธำน รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
สถำบัน หรือส ำนัก ผู้ช่วยอธิกำรบดี และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  2) เปลี่ยนหัวข้อ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ เป็น (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ว่ำด้วย คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย พ.ศ. ...  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย คณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย พ.ศ. ...  

 4.3  รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562              
ณ สิ้นมิถุนายน (ไตรมาส 3) 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562) งบประมาณ
แผ่นดิน, เงินรายได้  
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม เรื่อง 
รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 ณ สิ้นมิถุนำยน               
(ไตรมำส 3) 2562 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562) งบประมำณแผ่นดิน, เงินรำยได้          
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรติดตำมเรง่รดักำรเบิกจำ่ยให้เปน็ไปตำมแผน
แผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 4.4 การลงทุนในหุ้นกู้ท่ีให้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุ 
  บลจ.ไทยพำณิชย์ กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ท ำข้อตกลงในกำรลงทุน
ตรำสำรหนี้จ ำนวน 90 % และลงทุนในหุ้นจ ำนวน 10 % โดยตรำสำรหนี้ ประกอบด้วย พันธบัตร เงินฝำก 
และหุ้นกู้เอกชน ต่อมำคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้ค ำนิยำมหุ้นกู้เอกชน 
คือ 1) Callable bond  2) Puttable bond บลจ. ไทยพำณิชย์ จึงได้สอบถำมมหำวิทยำลัยเพิ่มเติม               
ด้วยปัจจุบัน ได้น ำเงินจ ำนวน 12,528,262.56 บำท (สิบสองล้ำนห้ำแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อย               
หกสิบสองบำทห้ำสิบหกสตำงค์) ลงทุนในหุ้นกู้ลักษณะดังกล่ำวว่ำ  
  1) กรณีมหำวิทยำลัยไม่เห็นด้วย จะเร่งเปลี่ยนแปลงกำรลงทุนเป็นอย่ำงอื่น 
  2) เห็นชอบให้ลงทุนเพียงบำงส่วน 
  3) เห็นชอบให้ลงทุนเช่นเดิม  
  ซึ่งทั้งหมดเป็นกำรเพิ่มเติมจำกกำรแก้ไขค ำนิยำม และลักษณะหุ้นที่ก ำหนดข้ึนมำเพิ่มเติม  
จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม มอบหมำย อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ ช่วยอธิกำรบดี ด ำเนินกำร โดยเห็นชอบให้ลงทุน              
ในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝงเฉพำะ (Puttable bond) 
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 4.5  การสรรหากรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 
และได้มีกำรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.)  
ในมำตรำ 5 ก ำหนดให้ยกเลิกควำมในมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ควำมใหม่แทน โดยมิได้บัญญัติบทเฉพำะกำลเกี่ยวกับกำรปฏิบั ติ
หน้ำที่ของกรรมกำรในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) ชุดเดิม จึงมีผลท ำให้
กรรมกำร ก.พ.อ. (ชุดเดิม) ต้องสิ้นสุดลง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ต้องด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
ทุกประเภทใหม่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เสนอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
รวมทั้งลงคะแนนเลือกอธิกำรบดีสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อเป็นกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
ชุดใหม่ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว น ำเรื่องกำรสรรหำ
กรรมกำรฯ เสนอที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำของผู้แทนฯ               
ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหำคม พ.ศ.2562 

 4.6 การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  มหำวิทยำลัยมีนโยบำยสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำที่สมัครเข้ำศึกษำภำคปกติ           
ปีกำรศึกษำ 2562 และสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำที่มีผลกำรเรียนสูงสุดของแต่ละสำขำวิชำ      
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงได้รำยงำนสรุปทุนกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำที่ เข้ำศึกษำ              
ปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อพิจำรณำจัดสรรทุนกำรศึกษำ และรำยช่ือนักศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำผู้ ที่มี            
ผลกำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำ ภำคเรียนที่ 2/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2562) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนสรุปทุนกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
เพื่อพิจำรณำจัดสรรทุนกำรศึกษำ และรำยช่ือนักศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำผู้ที่มีผลกำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำ 
ภำคเรียนที่ 2/2561 และมอบหมำยคณบดีแต่ละคณะติดตำมสำขำวิชำเรื่องกำรส่งผลกำรเรียนให้ทันเวลำ  

 4.7 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธี
เปิดป้าย “โครงการความร่วมมือจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ” 
  มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรโครงกำรควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับ
มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี โดยมุ่งเน้นประเทศในกลุ่ม อำเซี่ยน +1 ซึ่งผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตลอดมำ จึงเห็นสมควรจัดต้ังวิทยำลัยนำนำชำติข้ึน เพื่อให้มหำวิทยำลัย
เป็นศูนย์กลำงในกำรศึกษำของเยำวชนในประเทศต่ำงๆ ซึ่งกำรจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ แบ่งเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 กำรเตรียมควำมพร้อม ระยะที่ 2 ด ำเนินกำร ระยะที่ 3 กำรพัฒนำ โดยส ำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ำยอำเซียน ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม : โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ 
(ระยะที่ 1) ซึ่งจะมีพิธีเปิดป้ำย “โครงกำรควำมร่วมมือจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 
กันยำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดงำนพิธีเปิดป้ำย “โครงกำรควำมร่วมมือจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ” ก ำหนดส่งรำยช่ือเพิ่มเติม ภำยในวันศุกร์ที่ 
9 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

 4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป (วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ) ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป (วิชำศึกษำทั่วไปบังคับ) ส ำหรับนักศึกษำ
ภำคพิเศษ ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2562 เพื่อก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำทั่วไปบังคับ เพื่อให้
สอดคล้องและเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำ
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (วิชำศึกษำทั่วไปบังคับ) ส ำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2562              
หำกมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้ง นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ด ำเนินกำรแก้ไข และเสนออธิกำรบดีลงนำมในล ำดับต่อไป 

 4.9 การพิจารณาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าครบก าหนด 
  ด้วย บัญชีเงินฝำกประจ ำกับ ธนำคำรธนชำต จ ำกัด ช่ือบัญชี “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ                
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” เลขที่ 217-2-04318-7 ครบก ำหนด เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2562   
จ ำนวนเงิน 22,000,000.00 บำท (ยี่สิบสองล้ำนบำทถ้วน) 
  กองคลัง ได้จัดท ำข้อมูลเปรียบเทียบกำรเสนออัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำในอัตรำดอกเบี้ย
พิเศษของธนำคำร จ ำนวน 2 แห่ง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติกำรน ำฝำกเงินต่อไป ดังนี้ 
 

ธนาคาร อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลา 
ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 1.80 % 12 เดือน 
ธนำคำร ธนชำต จ ำกัด 1.90 % 24 เดือน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้น ำยอดเงินฝำกธนำคำรครบก ำหนด จ ำนวนเงิน 22,000,000.00 บำท               
(ยี่สิบสองล้ำนบำทถ้วน) ฝำกธนำคำรธนชำต สำขำสี่แยกบ้ำนแขก ประเภทเงินฝำกประจ ำ 24 เดือน               
อัตรำดอกเบี้ย 1.90 % ต่อปี  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2562  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
ครั้งที่ 7/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎำคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/๒๕62 น ำเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.2 ก าหนดการพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ก ำหนดจัดพิธีถวำยปริญญำปรัชญำดุษฎี
บัณฑิตกิตตมศักดิ์  แด่ พระธรรมวุฒำจำรย์ ที่ปรึกษำเจ้ำคณะจังหวัดรำชบุรี (ธรรมยุต) เจ้ำอำวำสวัด               
ศรีสุริยวงศำรำมวรวิหำร ณ ศำลำอ ำนวยสุข วัดศรีสุริยวงศำรำมวรวิหำร อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี                   
ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหำคม พ.ศ. 2562 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 
และขอเชิญคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ทุกท่ำนเข้ำร่วมในพิธีถวำยปริญญำกิตติมศักดิ์ 
ดังกล่ำว รำยละเอียดตำมก ำหนดกำรดังแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ผลการพิจารณาและขอเชิญเข้ารับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2562 
  คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนรำงวัลสตรีตัวอย่ำงแห่งปี 2562 ได้ร่วมกันพิจำรณำประวัติ
อันทรงคุณค่ำและผลงำนที่ เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชนและมีมติ พิจำรณำให้ ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  
ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณรำงวัล 
“สตรีตัวอย่ำงแห่งปี” พุทธศักรำช 2562 สำขำบริหำรจัดกำรองค์กรภำครัฐ คณะกรรมกำรมีควำมเห็น 
พ้องกันว่ำ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสมเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศในกำรบริหำรงำนกิจกำรต่ำงๆ ให้ส ำเร็จ โดยอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองและควำมร่วมมือ  
ของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงำมควำมดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีกำรตอบแทนคุณแผ่นดิน 
ในรูปแบบต่ำงๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อสังคมและสำธำรณชน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยเว็บโอเมตริกซ์ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้รำยงำนสรุปผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยเว็บโอเมตริกซ์รอบล่ำสุด (กรกฎำคม 2562) จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการประชุม
และการแสดงความคิดเห็นส าหรับผู้บริหารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรกำรประชุมและกำรแสดงควำมคิดเห็นส ำหรับผู้บริหำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ระหว่ำงวันที่ 9 – 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษำ ช้ัน 9                  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.6 รายงานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งท่ี 9 (NACC 
Integrity Awards)  
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ส่งรำยงำนกำรประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์กำรมอบรำงวัล
อง ค์กรโปร่ง ใส ครั้ งที่  9  (NACC Integrity Awards)  เมื่ อ วันพฤหัสบดีที่  1 สิ งหำคม พ.ศ.  2562                   
ณ ห้องนนทบุรี 1 อำคำร 4 ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต จังหวัดนนทบุรี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพ่ือการศึกษาและ
สาธารณประโยชน์ (ฉบับแก้ไข)  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ทุนสนับสนุนจำก กองทุนเพื่อกำรศึกษำและสำธำรณประโยชน์ 
(ฉบับแก้ไข) เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษำที่ เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขัน                 
ทำงวิชำกำร กำรแข่งขันกีฬำ และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และมี
ประสิทธิภำพ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 ผลการประชุมหารือกับ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยของประเทศจีน 
  โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนภำษำและวัฒนธรรมไทยส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ  ได้สรุป     
ผลกำรหำรือระหว่ำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ กับ Hainan Tropicl Ocean Univesity  
และผลกำรประชุมกับตัวแทนจำกมหำวิทยำลัยพิษณุโลก เรื่องควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในเมืองจิ้วเจียน  
5 แห่ง เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานการเข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนา “ประตูสู่ความสมานฉันท์ ร่วมใจกันไกล่เกลี่ย 
  นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนกำรเข้ำร่วม
รับฟังเวทีเสวนำ “ประตูสู่ควำมสมำนฉันท์ ร่วมใจกันไกล่เกลี่ย” เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2562              
ณ โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ ถนนวิภำวดีรังสิต กรุงเทพฯ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 รายงานเหตุเพลิงลุกไหม้ภายในหอแสดงดนตรีชั้น 16 อาคาร 27 
  วิทยำลัยกำรดนตรี ได้รำยงำนเหตุเพลิงลุกไหม้ภำยในหอแสดงดนตรีช้ัน 16 อำคำร 27  
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 สำเหตุเกิดจำกพัดลมระบำยควำมร้อนของอุปกรณ์ไฟส่องล ำแสง            
ที่ติดตั้งบนรำวไฟเพดำน ด้ำนหน้ำเวทีของหอแสดงดนตรีเกิดเหตุขัดข้องไม่สำมำรถระบำยควำมร้อนได้              
ส่งผลให้เกิดควำมร้อนสะสมจนเกิดเพลิงลุกไหม้ภำยในอุปกรณ์ดังกล่ำว อุปกรณ์ละลำยและตกลงบนพื้น
กระเบื้องยำงในห้องประชุม จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 รายงานผลโครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ เพ่ือการขยายตัวในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ              
ภาคบริการให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562” ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้ส่งรำยงำนผล “โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อกำรพัฒนำ
ศูนย์กำรเรียนรู้ ชุมชน กำรเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ เพื่อกำรขยำยตัวในภำคเกษตรกรรม 
ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำ เนินงำนของแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562” ประจ ำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562 ในระหว่ำงวันที่ 19 – 22 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2562 ณ ต ำบลหนองโอ่ง อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทนอธิการบดี 
  1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด ได้รำยงำนผลกำรรักษำรำชกำรแทน
อธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 23 – 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2562  
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร ได้รำยงำนผลกำรรักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี 
ระหว่ำงวันที่ 26 – 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของกองกลางส านักงานอธิการบดี  
  กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำน
ผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1)  สรุปจ ำนวนผู้ เ ข้ำร่วมประชุมพนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินงบประมำณแผ่นดิน)  
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อำคำร 27 ช้ัน 4  
  2) สรุปจ ำนวนรำยช่ือผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม
อำคำร 1 ช้ัน 4 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ  
  คณะมนุษยศำสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำภำษำไทย (ค.บ. 5 ปี) ได้สรุปกำรจัดโครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (และส่งเสริมเพื่อพัฒนำนักศึกษำสำขำวิชำภำษำไทย –  
ครุศำสตร์) กำรพัฒนำหลักสูตรภำษำไทยให้เป็นไปตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำด้วยกระบวนกำร 
ทวนสอบสำขำวิชำ เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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  2) รำยงำนโครงกำรสนับสนุนกำรผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และ
ผลงำนอื่นๆ : กำรอบรมหลักจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ และโครงกำรแบ่งปันประสบกำรณ์หลักจริยธรรมกำร
วิจัยในมนุษย์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
  คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ 
กิจกรรม : กำรพัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์ในศำสตร์เฉพำะทำง หัวข้อ “กำรพัฒนำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 
และ มคอ.6 สู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ” เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
  2) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ 
กิจกรรม : กำรพัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์ในศำสตร์เฉพำะทำง หัวข้อ “เทคนิคกำรเขียนบทควำมวิชำกำร
และงำนวิจัยเพื่อกำรตีพิมพ์เผยแพร่” ในวันอังคำรที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 ตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ  
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรส่งข่ำว พร้อมกิจกรรมของมหำวิทยำลัย
เผยแพร่แก่สื่อมวลชนและตรวจตัดข่ำวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2562               
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.18 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษา
และวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561  
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดโครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ 
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งเป็นโครงกำรที่ส่งเสริมให้นักศึกษำ   
ทุกช้ันปีที่สนใจ ได้มีโอกำสไปเรียนร่วมในต่ำงประเทศ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมำเป็นเวลำมำกกว่ำ 10 ปีแล้ว                  
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น กิจกรรมที่ 1 : เตรียมควำมพร้อมก่อนเดินทำงไปเรียนร่วมในต่ำงประเทศ                        
ปีกำรศึกษำ 2561  ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม – 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และกิจกรรมที่ 2 “โครงกำร
เพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ “เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561” 
โดยแบ่งกำรเดินทำงออกเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 : เดินทำง วันที่ 2 – 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 : เดินทำง 
วันที่ 16 – 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และรุ่นที่ 3 : เดินทำง วันที่ 29 มิถุนำยน - 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.19 รายงานสรุปโครงการเตรียมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่  (English for 
Freshmen) 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซี่ยน ได้จัดโครงกำรเตรียมควำมพร้ อมทักษะ
ภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (English for Freshmen) ปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำงวันที่ 22 – 24 
กรกฎำคม พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้นักศึกษำใหม่โดยผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยและสร้ำงเจตคติเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวันตลอดจนเตรียมควำมพร้อมทักษะ
ภำษำอังกฤษพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 แผนการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ตัวแทน                    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ แผนกำรด ำเนินกำรเลือกกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ (ตัวแทนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)  ได้ด ำเนินกำรประชุม
คณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหำคม 2562 ประกำศรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 9 – 19 สิงหำคม 
พ.ศ. 2562 ประกำศรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติ วันศุกร์ที่ 23 สิงหำคม 2562 ลงคะแนนเสียงเลือก วันศุกร์ที่              
6 กันยำยน 2562 ประกำศผลกำรเลอืก วันอังคำรที่ 10 กันยำยน 2562 และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลยัเพือ่
ทรำบ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยำยน 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 รายงานการประชุมส านักงานอธิการบดี 
  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้จัดประชุมในวันจันทร์ที่ 5 สิงหำคม 2562 โดยสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร                
ได้เข้ำร่วมประชุมและมีข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหำวิทยำลัยหรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก                  
ในมหำวิทยำลัย และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนอื่น ดังนี้ 1) กำรให้บริกำรรถไฟฟ้ำ ควรให้บริกำร               
อย่ำงสม่ ำเสมอ และจัดรอบกำรให้บริกำรที่ชัดเจน 2) ระบบอินเตอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยไม่เสถียร และมีกำร
ใช้งำนโดยไม่มีกำรล็อคอินเข้ำระบบ 3) ระบบกำรกระจำยเสียงของมหำวิทยำลัย เสียงไม่ชัดเชน                    
และไม่ทันสมัย  
  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุม ระบบ
อินเตอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยไม่เสถียรสำมำรถเป็นได้ ส่วนกำรใช้งำนอินเตอร์โดยไม่มีกำรล็อคอิน               
เข้ำระบบ จำกเดิมได้ก ำหนดเวลำไว้ เช่น หำกล็อคอินแล้ว ภำยใน 2 ช่ัวโมง ไม่มีกำรใช้งำน ระบบจะหลุด       
ท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้ จึงได้มีกำรขยำยเวลำให้นำนข้ึน ระบบจะจ ำว่ำอุปกรณ์นี้เคยล็อคอิน ท ำให้กำรเข้ำใช้
งำนอินเตอร์เน็ตครั้งต่อไป ไม่จ ำเป็นต้องล็อคอินอีกครั้ง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 



๑๒ 
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 6.3 การด าเนินการการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร รอบท่ี 2/2562 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
กองบริหำรงำนบุคคลได้ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงำนทรำบ กำรด ำเนินกำรกำรประเมิน
กำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร รอบที่ 2/2562 โดยก ำหนดให้ส่งผลกำรประเมินที่กองบริหำรงำนบุคคล
ภำยในวันที่ 2 กันยำยน 2562     

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 ระบบการประเมิน Peer Asseessment รอบท่ี 2/2562  
  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ระบบ             
กำรประเมิน Peer Asseessment รอบที่ 2/2562 ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนกำรตรวจสอบ ยังไม่สมบูรณ์               
สำมำรถเปิดระบบได้ภำยใน 15 สิงหำคม 2562   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและแสดงความคิดเห็น
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยฯ ขอเชิญ ผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร เข้ำร่วมตอบแบบประเมิน
และแสดงควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 โครงการ “ประชุมวางแผนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนและท้องถิ่น 15 เขต                 
ฝ่ังธนบุรี”  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย เข้ำร่วมพิธีเปิดและลงนำมบันทึกตกลงควำมร่วมมือกับสภำองค์กรชุมชน โครงกำร “ประชุม
วำงแผนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในชุมชนและท้องถ่ิน 15 เขตฝั่งธนบุรี” ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2562 
ณ อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 15  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.7 ก าหนดการรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2562 
  อาจารย์ขวัญชัย  ช้างเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
ในวันที่ 7 สิงหำคม 2562 ส ำนักกิจกำรนักศึกษำได้มีกำรเตรียมสถำนที่ส ำหรับจัดซุ้มรับน้องใหม่ ประจ ำ                  
ปีกำรศึกษำ 2562  ในวันที่ 8 – 9 สิงหำคม 2562 โดยกิจกรรมรับน้องใหม่จะเสร็จสิ้นในเวลำ 12.00 น. 
และช่วงบ่ำยจะมีคอนเสิรต์กิจกรรมรับน้องใหม่ ณ อำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.8 เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 
  อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ บัณฑิต
วิทยำลัยได้ขยำยเวลำเปิดรับสมัครนักศึกษำปริญญำโท รอบที่ 2 ถึงวันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

  6.9 การประกวดดนตร ี
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
สืบเนื่องจำกกำรขอทุนเพื่อใช้ในกำรประกวด 2 รำยกำร ในกำรประกวดดนตรีร่วมสมัย รุ่นอำยุไม่เกิน 25 ปี 
ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี วงดนตรีของวิทยำลัย
กำรดนตรีได้รับรำงวัลชนะเลิศถ้วยพระรำชทำน โล่ควำมสำมำรถระดับเหรียญทอง และกำรประกวดเดี่ยว
เครื่องดนตรีไทยระดับชำติ ครั้งที่ 2 ซึ่งนักศึกษำภำควิชำดนตรีไทยได้รับรำงวัลควำมสำมำรถระดับเหรียญทอง 
จ ำนวน 16 รำงวัล  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑6.35 น. 

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


