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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 5/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม 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. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยส์ำยณั พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

1๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชยีร   อินทรสมพันธ ์ คณบดคีณะครุศำสตร์ 
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดคีณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดคีณะวิทยำศำสตร์ฯ 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดคีณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๔. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดบีัณฑิตวทิยำลัย 
๑๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวทิยำลัยกำรดนตรี 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน คณบดคีณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม 
1๗. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวิชำกำรฯ 
1๘. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
๑๙. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๒๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค ์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
2๓. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ ์
2๔. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.กฤษดำ ผ่องพิทยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ทศันัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
2๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐมน พันธุ์ชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
๒8. อำจำรย์วิเชยีร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยป์ระภำพรรณ   หิรัญวัชรพฤกษ ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๓0. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วุทธิเมธว ์ เก้ือกอบ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่6/2562 วันพฤหสับดทีี่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 13.00 น. 
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31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตตยิำ รัศมีแจ่ม รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.กัญญำณัฐ เสียงใหญ ่ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
33. อำจำรย์ ดร.มนัสว ี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เธียร ธีระวรวงศ ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
๓7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ญำณศิำ ตันติปำลกุล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
39. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจดักำร 
40. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจดักำร 
41. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจดักำร 
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลยั 
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลยั 
44. อำจำรย์เพยีงธดิำ เสรีสุทธิกุลชยั รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลยั 
45. อำจำรย์วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยส์ุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
๔7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์ชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
48. อำจำรย์ณัฏฐกิตติ ์ เหมทำนนท ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
49. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
50. อำจำรย์ณัฐพล บุญรักษ ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สเุนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
52. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
53. อำจำรย์จันทรัศม์ิ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
54. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิศำกร   เถำสมบตั ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
56. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
๕7. อำจำรย์ขวญันภำ   วัจนรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธฯ์ 
58. อำจำรย์ธีรำพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธฯ์ 
59. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยย์ุวรัตน์ จงใจรักษ ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
60. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
61. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยห์ทัยรัก   ตุงคะเสน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
62. อำจำรย์จักฤษณ์ พนำลี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
63. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.นนท์ณธ ี ดุลยทวีสิทธิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
64. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชยีร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
65. อำจำรย์ ดร.ธนกร  สรรย์วรำภภิ ู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
66. อำจำรย์ขวญัชยั   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
๖7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐดนัย   สิงหค์ลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
68. อำจำรย์มนัสวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
69. อำจำรย์ปณติำ   แจ้ดนำลำว รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
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70 นำงบษุบงค ์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
71. นำยพิสิฐ วงศ์วฒันำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
72. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
73. นำยอภิชำติ   สิงห์ชยั รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดับเกียรต ิ ติดรำชกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ ติดรำชกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชิุณี   สำรสุวรรณ ติดรำชกำร 
6. อำจำรย์เพยีรพิลำส  พิริยำโภคำนนท ์ ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์สิริชยั เอ่ียมสอำด ติดรำชกำร 
8. อำจำรย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ ติดรำชกำร 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.จินดำ ยืนยงชัยวฒัน์ ติดรำชกำร 

10. อำจำรย์สรสินธุ์   ฉำยสินสอน ติดรำชกำร 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์กียรติขร โสภณำภรณ์ ติดรำชกำร 
12. อำจำรย์จำริวฒัณ์  ศิริอินทร์ ติดรำชกำร 
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน ติดรำชกำร 
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์ชดิศิริ   นิลผำย ติดรำชกำร 
15. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ติดรำชกำร 
16. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร ติดรำชกำร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
2. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 พิธีท าบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร าลึกเ น่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดพิธีท ำบุญอุทิศถวำยเป็นพระรำชกุศลและ      
น้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร ในวันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำสวมเสื้อ                
สีเหลืองเข้ำร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 15 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.2 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประกอบพิธีรับสนองพระบรมรำชโองกำร                    
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ คชสิทธ์ิ เป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ในวันพุธที่  9 ตุลำคม พ.ศ. 2562 โดยมีคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร                         
คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ องค์กำรนักศึกษำ บุคลำกร และแขกผู้มีเกียรติ เข้ำร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมศรีสุรยิวงศ์ 
ช้ัน 15 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ คชสิทธ์ิ เข้ำรับพระบรมรำชโองกำร
แต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำอย่ำงเป็นทำงกำร พร้อมกรำบบังคมทูลส ำนึก               
ในพระมหำกรุณำธิคุณ และกล่ำวถึงแนวคิดและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัย โดยให้สัตย์
ปฏิญำณว่ำ “จะปฏิบัติหน้ำที่ทุกภำรกิจอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น                 
ในหลักธรรมำภิบำล ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อน ำควำมก้ำวหน้ำมำสู่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ                         
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตลอดจนสังคมท้องถ่ินและประเทศชำติสืบไป” 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั         
ครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยำยน พ.ศ. ๒๕62 โดยมีกำรแก้ไขดังนี้ 
 หน้ำที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม  
 “6.9 การประกวดดนตรี 
  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”  

 หน้ำที่ 16 ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 5.12 “สำขำวิชำพิสิกส์” แก้ไขเป็น “สำขำวิชำฟสิกิส”์ 
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มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2562 โดยมีกำร
แก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีเปิด
ป้าย “โครงการความร่วมมือจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ” 
  สืบเนื่องมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรโครงกำรควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัย
กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี โดยมุ่งเน้นประเทศในกลุ่ม อำเซี่ยน +1 ซึ่งผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตลอดมำ จึงเห็นสมควรจัดต้ังวิทยำลัยนำนำชำติข้ึน เพื่อให้มหำวิทยำลัย
เป็นศูนย์กลำงในกำรศึกษำของเยำวชนในประเทศต่ำงๆ โดยส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน                      
ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม : โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ (ระยะที่ 1) ซึ่งมีพิธี            
เปิดป้ำย “โครงกำรควำมร่วมมือจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยำยน พ.ศ. 2562                     
ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่ำ โครงกำรควำมร่วมมอื
จัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ เป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย และรับนักศึกษำเพื่อเข้ำมำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และขอมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตบัณฑิตเปิด
หลักสูตรที่สำมำรถรองรับนักศึกษำต่ำงชำติในอนำคตต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.2 ระบบการประเมิน Peer Assessment รอบท่ี 2/2562  
  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องระบบกำรประเมิน Peer 
Assessment รอบที่ 2/2562 ได้เปิดระบบกำรประเมิน Peer Assessment ในวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2562  
ถึงวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2562  ขณะนี้ได้ด ำเนินกำรประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ประเมินร้อยละ 75 และ
จะด ำเนินกำรน ำส่งกองบริหำรงำนบุคคลต่อไป          

มติท่ีประชุม รับทรำบ          

 3.3 วีดิทัศน์ แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
ได้จัดท ำวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกำลที่ 10  ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย             
รำชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) ทำงส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ ได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว โดยสำรคดีโทรทัศน์
เทิดพระเกียรติ ชุด พลังรำชภัฏสู่กำรพัฒนำท้องถ่ิน จ ำนวน 38 ตอน จะออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์             
แห่งประเทศไทย หลังข่ำวพระรำชส ำนักภำคค่ ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม – 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ซึ่งวีดิทัศน์
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จะออกอำกำศเป็นตอนที่ 33 ในวันเสำร์ที่ 2 พฤศจิกำยน             
พ.ศ. 2562 ช่ือตอนว่ำ “เสียงจำกธนบุรี” ในประเด็นสิ่งแวดล้อม/จิตอำสำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ          
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3.4 แผนความร่วมมือ “True Smart University” 
  สืบเนื่องบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) น ำเสนอแนวคิดในกำรเข้ำเป็นพันธมิตร              
เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Partner) ในกำรพัฒนำโครงกำร “True Smart University” ให้กับมหำวิทยำลัย 
เพื่อเพิ่มศักยภำพทำงกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย บริษัททรูฯ จึงขอน ำเสนอโครงกำร ที่จะสนับสนุน
เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยซึ่งประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก  และที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมกำร                   
เพื่อพิจำรณำบริษัทติดต้ังสัญญำณ WIFI ภำยในมหำวิทยำลัย หำรือร่วมกันและวิเครำะห์เปรียบเทียบบริษัทที่มี
ควำมเหมำะสมและเกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยมำกที่สุด  

  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้พิจำรณำบริษัท
ติดต้ังสัญญำณ WIFI ภำยในมหำวิทยำลัย เนื่องจำกทำงบริษัททรูได้เสนอมำหลำยโครงกำร จึงได้ประสำนกับ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) เพื่อนัดหมำยพูดคุยเกี่ยวกับโครงกำรที่ทำงบริษัททรูเสนอเข้ำมำ                
เพื่อหำข้อสรุปต่อไป   

มติท่ีประชุม รับทรำบ   

 3.5 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิาร
มหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอเชิญ ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
และบุคลำกร เข้ำร่วมตอบแบบประเมินและแสดงควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  ซึ่งเป็น               
ส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
ขณะนี้มีผู้ เ ข้ำร่วมตอบแบบประเมินฯ ไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของบุคลำกรทั้งหมด จึงขอควำมร่วมมือ
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้ทรำบ และร่วมตอบ                      
แบบประเมินและแสดงควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ   

 3.6 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีสมโภช 40 ปี และวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลวงพ่อ   
พระพุทธโสธร 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคคี พิธีสมโภช 40 ปี  และวำงศิลำฤกษ์อุโบสถหลวงพ่อ          
พระพุทธโสธร วันอำทิตย์ที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2562 ณ วัดมงคลรัตนำรำม เมืองเบิร์กลีย์ ซำนฟรำนซิสโก                 
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้ยอดเงินของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ทั้งหมด   
187,679 บำท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้ำบำทถ้วน)   

มติท่ีประชุม รับทรำบ   
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 3.7 ขอแสดงความยินดีกับผู้ ท่ีได้รับอนุมัติแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องที่ประชุม              
สภำมหำวิทยำลัย ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงข้ึน ท ำให้ต ำแหน่งทำงวิชำกำร                 
ในปัจจุบันมีจ ำนวนทั้งหมด 251 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.02  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ มีข้อสังเกตจำกผลกำรประเมิน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ผ่ำนมำว่ำ กำรจัดท ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีจ ำนวนสูงข้ึน แต่กำรตีพิมพ์/กำรเผยแพร่ผลงำนในวำรสำรวิชำกำรมีจ ำนวน
ลดลง ซึ่งบ่งบอกถึงควำมส ำเร็จของในกำรพัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์ แต่ก็ควรเพิ่มกำรเผยแพร่ผลงำน
วิชำกำรผ่ำนทำงวำรสำรวิชำกำรที่เป็นที่ยอมรับ และกำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์ต่อไปนี้ควรเน้นกำรวิจัย 
ปัจจุบันนโยบำยด้ำนกำรวิจัยมีกำรปรับเปลี่ยน เช่น กำรขอรับทุน กำรขอรับงบประมำณ หรือกำรส่งโครงสรำ้ง
ต่ำงๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกกำรก่อตั้งกระทรวงใหม่ จึงมีหลำยอย่ำงที่ต้องพัฒนำและ
เปลี่ยนแปลงตำม   

มติท่ีประชุม รับทรำบ         

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีกำรปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2562 หมวด 1 ข้อ 6 
(3) (4) (5) และ (6) ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบรหิำรกำรเงนิและทรพัย์สิน ที่มำจำกผู้บริหำรและ (7) ผู้แทน
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงน ำเรื่องเข้ำที่ประชุม    
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เพื่อด ำเนินกำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สิน 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  กำรเลือกบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรบรหิำรกำรเงินและทรัพยข์อง
มหำวิทยำลัย 

1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ    ประธำนกรรมกำร 
2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอี่ยมสะอำด   รองประธำน 
3) นำยคุณำกร  เพชรคง      กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สนิท  ชุนดี     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
5) อำจำรย์มรกต  ภู่ทอง      กรรมกำร 
6) อำจำรย์ ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ     กรรมกำร 
7) อำจำรย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ    กรรมกำร 
8) ผู้แทนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ กรรมกำร 
9) นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10) นำยอภิชำติ  สิงห์ชัย      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11) นำงบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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และมอบหมำย นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรเลือกผู้แทน
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ 

4.2 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562             
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กันยายน 2562) งบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้ 

กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  
เรื่อง รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือน
กันยำยน 2562 (1 ตุลำคม 2561 ถึง 31 กันยำยน 2562) งบประมำณแผ่นดิน, เงินรำยได้ เพื่อน ำเข้ำ            
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรรำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2562 (1 ตุลำคม 2561 ถึง 31 กันยำยน 2562) งบประมำณแผ่นดิน,               
เงินรำยได้  

4.3 (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหรือ
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า และ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกผู้รักษาการ            
ในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

งำนสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งฯ กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินควำมเหมำะสมของผู้ปฏิบัติหน้ำที่หรือรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ 
และ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง กำรคัดเลือกผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองบริงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม 1) เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเหมำะสมของผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่หรือรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ โดยให้เพิ่มเติมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
ข้อ (4) สำมำรถแต่งตั้งอนุกรรมกำรประเมินควำมเหมำะสมของผู้ปฏิบัติหน้ำที่ หรือรักษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ 

2) เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ และแต่งตั้งบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรคัดเลอืก
ผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

(1) รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำย  ประธำน 
(2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  กรรมกำร 
(3) อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม    กรรมกำร 
(4) นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(5) นำยพิศิษฐ์  บุญญำอธิมำตร   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(6) นำงสำววีณำนันท์  เกตุไชโย   ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
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4.4 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกัน
พิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอี่ยมสะอำด และอำจำรย์ ดร.
เพ็ญพร ทองค ำสุก ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน และรำยงำนกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

4.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ระดับสถำบัน ระหว่ำงวันที่ 7 – 8 ตุลำคม พ.ศ. 2562 งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับทรำบ  และร่วมกันพิจำรณำแนวทำง                
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ในปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งผลกำรประเมินตนเองระดับสถำบันของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ใน 5 องค์ประกอบ จ ำนวน 13 ตัวช้ีวัด มีคะแนนผลกำรประเมิน 4.45 อยู่ในระดับดี 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561  

 4.6 ขอหารือการเก็บเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภาคเรียน
ย้อนหลัง 
  กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ขอหำรือเรื่องกำรเก็บเงินค่ำรกัษำสภำพนักศึกษำ กรณีนักศึกษำ
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำภำคเรียนย้อนหลัง ตำมเอกสำรรำยช่ือผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคเรียนฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 
2557 จ ำนวน 1 รำย และภำคเรียนฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 2 รำย 
  โดยปกติทำงกองคลังต้องจัดเก็บค่ำรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ในภำคเรียนที่ไม่ได้
ลงทะเบียนเรียนจนถึงภำคเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ แต่ทำงส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้น ำรำยช่ือ
นักศึกษำที่มีระยะเวลำเรียนเกินและมำช ำระหนี้ค้ำงจนถึงภำคเรียนสุดทำ้ย น ำเข้ำที่ประชุมสภำวิชำกำร ในวันที่ 
5 กันยำยน 2562 เป็นกำรส ำเร็จกำรศึกษำในภำคเรียนย้อนหลัง ซึ่งไม่เคยมีกรณีดังกล่ำวนี้มำก่อน ทำงกองคลัง
จึงขอหำรือให้พิจำรณำกำรจัดเก็บค่ำรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ เป็น 2 กรณีดังนี้ 
  1) จัดเก็บค่ำรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำจนถึงภำคเรียนปัจจุบัน 
  2) จัดเก็บค่ำรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำจนถึงภำคเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  หำกแบ่งกรณีต่ำงๆ ตำมช่ือนักศึกษำ จะได้ข้อมูลกำรเก็บค่ำรกัษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ดังนี้ 
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ชื่อ – สกลุ รหัสนักศึกษา เก็บค่ารักษาสภาพกรณีท่ี 1 เก็บค่ารักษาสภาพกรณีท่ี 2 
1) นำงสำวพัชรธร แซ่เฮ้ง 
    รหัสนักศึกษำ 4921404217 

ภำคเรยีนที่ 1/2558 – 2/2561 
(8 ภำคเรยีน) 

เปน็จ ำนวนเงิน 4,200.- บำท 

ไม่เก็บค่ำรักษำสภำพ 
(ส ำเร็จกำรศึกษำภำคเรียนฤดูรอ้น/2557) 

2) นำยอมฤต  จุ่นทองหลำง 
    รหัสนักศึกษำ 5221237041 

ภำคเรยีนที่ 2/2561 
(1 ภำคเรยีน) 

เปน็จ ำนวนเงิน 1,500.- บำท 

ไม่เก็บค่ำรักษำสภำพ 
(ส ำเร็จกำรศึกษำภำคเรียนฤดูรอ้น/2560) 

3) นำงสำวมยุรำ  ผลำเลิศ 
    รหัสนักศึกษำ 5221412048 
 

ภำคเรยีนที่ 1 - 2/2561 
(2 ภำคเรยีน) 

เปน็จ ำนวนเงิน 3,000.- บำท 

ไม่เก็บค่ำรักษำสภำพ 
(ส ำเร็จกำรศึกษำภำคเรียนฤดูรอ้น/2560) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้จัดเก็บค่ำรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำจนถึงภำคเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ทั้ง 3 รำย 

 4.7 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 
2561 ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 (เพ่ิมเติม) 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ประเมินผลกำรศึกษำเพื่อมอบทุนกำรศึกษำตลอด
หลักสูตรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย ส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560 – 2561 และ
พบว่ำ มีผู้สอนบำงรำยยังไม่ส่งผลกำรเรียน ซึ่งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ด ำเนินกำรติดตำมผล
มำแล้ว ดังนั้น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงขอเสนอช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึ กษำ (เพิ่มเติม)                
ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 8 รำย ดังนี้ 
  1) นักศึกษำที่เข้ำศึกษำปี 2560  
   (1) นำงสำวกัญญำรัตน์ รอดรำษฎร รหัสนักศึกษำ 6021211046 
   (2) นำงสำวปรภัส พวงลัดดำ รหัสนักศึกษำ 6021602065 
   (3) นำยพิษณุ  โพธ์นุช  รหัสนักศึกษำ 6021310038 
   (4) นำงสำวอทิติยำ เกียรติกุลเจริญ รหัสนักศึกษำ 6021310153 
  2) นักศึกษำที่เข้ำศึกษำปี 2561 
    (1) นำงสำวสุกัญญำ สินประเสริฐ รหัสนักศึกษำ 6181163020 
   (2) นำยอติสรณ์  สุธรรมำ  รหัสนักศึกษำ 6181163021 
   (3) นำงสำวสุนิษำ เสงี่ยมศรี รหัสนักศึกษำ 6181163034 
   (4) นำยวรศักดิ์   บุญธรรม รหัสนักศึกษำ 6181163037 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ รำยช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ (เพิ่มเติม) ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำร ศึกษำ 2561 
จ ำนวน 8 รำย และมอบหมำยคณบดีแต่ละคณะติดตำมผลกำรเรยีนของนักศึกษำสำขำวิชำจิตวิทยำ (ค.บ. 4 ป)ี 
สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (วท.บ.) สำขำวิชำดนตรีไทย (ดศ.บ. 4 ปี) สำขำวิชำออกแบบกรำฟกิ
และอินโฟร์ (ศป.บ.) และสำขำวิชำภำพยนตรแ์ละดิจิทัลมเีดีย ให้แล้วเสรจ็ ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562  

สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/๒๕62 
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยำยน พ.ศ. ๒๕62 ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ำ           
มติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/๒๕62 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณบดี และรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ตำมมติของสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยำยน 

พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร เป็นคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของคณะวิทยำกำรจัดกำรด ำเนินกำรต่อไปด้วยควำม
เรียบร้อยเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร ดังนี้ 
  1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ    มำศมำลัย 
  2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร 
  3. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ์   ม่วงหมี 
  4. อำจำรย์ไซนิล    สมบูรณ์ 
  5. อำจำรย์ณัฐพนธ์   เกษสำคร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐำนสุวรรณศรี กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์
ประจ ำ (ตัวแทนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) ได้เกษียณอำยุรำชกำรในวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
มหำวิทยำลัยจึงได้ด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ (ตัวแทนคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี) และอำจำรย์สุริยำ  อติวิทยำภรณ์ ได้รับกำรเลือกให้เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำก
คณำจำรย์ประจ ำฯ โดยด ำรงต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 
13 กุมภำพันธ์ 2563) มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เรื่อง ผลกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ (ตัวแทนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 
ประกำศ ณ วันที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 สรุปจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ และผลคะแนนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ า (ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปจ ำนวนผู้มำใช้สิทธ์ิเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยฯ  
และกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส่งสรุปจ ำนวนผู้มำใช้สิทธ์ิและผลคะแนนกำรเลือกกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ (ตัวแทนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 



๑๒ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 ก าหนดการบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ             
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีก ำหนดกำรบ ำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร ำลึก
เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 15 อำคำร 100 ปี                
ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานสรุปผลการศึกษาดูงานและการลงนามบันทึกความเข้าใจ  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนสรุปผลกำรศึกษำ            
ดูงำนแนวปฏิบัติที่ดีของสถำนศึกษำในต่ำงประเทศและเป็นผู้แทนในกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU)  
กับมหำวิทยำลัย/ วิทยำลัยเทคนิคและอำชีวศึกษำเพื่อขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือและประชำสัมพันธ์เชิงรุก  
ในระหว่ำงวันที่ 19 – 23 กันยำยน พ.ศ. 2562 ณ เมืองหนำนหนิง มลฑลกวำงสี สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรเดินทำงไปรำชกำร เพื่อเข้ำร่วมประชุมประเมินผล
โครงกำรครูอำสำสมัครสอนภำษำและวัฒนธรรมไทยในต่ำงประเทศ และร่วมงำนสมโภช 40 ปี วัดมงคลรัตนำรำม              
ในระหว่ำงวันที่ 4 – 27 กันยำยน พ.ศ. 2562 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ท่ีมีความโดดเด่นเป็นต้นแบบของการพัฒนา  
  จังหวัดสุพรรณบุรี ได้คัดเลือกโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตฯ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ให้เป็นโครงกำรที่มีควำมโดดเด่นเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำตำมแผนงำนโครงกำร            
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 สรุปผลและรายงานการประชุมแนวทางการใช้ลานจอดรถอาคาร 6  
  กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้สรุปผลและรำยงำนกำรประชุมแนวทำงกำรใช้ลำนจอดรถ
อำคำร 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คำร์เตอร์ ช้ัน 5 อำคำร 100 ปี               
ศรีสุริยวงศ์ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.10 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของกองนโยบายและแผน   
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดโครงกำร และเข้ำร่วมกำรประชุมต่ำงๆ และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำแผนและงบประมำณ 
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563” เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหำคม พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  2) สรุปกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อปรับบทบำทและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏ ในระหว่ำงวันจันทร์ที่ 30 กันยำยน ถึงวันพุธที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 รายงานการประชุมเครือข่ายผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ  
ได้ส่งรำยงำนสรุปกำรประชุมเครือข่ำยผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เมื่อวันที่  
24 – 25 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เอบีน่ำ เฮำส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของกองบริหารงานบุคคล   
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล            
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) งำนวินัยและนิติกำรรำยงำนผลกำรเข้ำรับฟังบรรยำย “โครงกำรประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์
และวิธีกำรขอรับเงินเพิ่มตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่ง
ด้ำนพัสดุ พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ กรมบัญชีกลำง 
  2) งำนสรรหำบรรจุแต่งตั้งฯ รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง             
“กำรบริหำรระบบพนักงำนรำชกำร” เมื่อวันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
ส ำนักงำน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
  3) งำนพัฒนำระบบงำนฯ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
ส ำนักงำนอธิกำรบดีและเครือข่ำย 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2562               
ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 15 อำคำร 6 และกิจกรรมที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 22 – 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
ณ จังหวัดระนอง 
  4) งำนวินัยและนิติกำร ได้รำยงำนผลกำรเข้ำรับฟังบรรยำย “โครงกำรเสริมสร้ำงหลักปฏิบตัิ
รำชกำรที่ดีจำกค ำวินิจฉัยของศำลปกครองให้แก่ประชำชน หน่วยงำนทำงปกครอง และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องสุวิทย์ศักดำนนท์ ช้ัน 5            
อำคำร 3 โรงแรมทีเค พำเลซ & คอนเวนช่ัน แจ้งวัฒนะ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.13 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) อำจำรย์อุดร หลักทอง สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุม 
กำรจัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษำ ประจ ำปี 2562 เมื่อวันเสำร์ที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ สมำคม
ศิษย์เก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ : กำรปรับพื้นฐำนทักษะ
กำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน ในวันพุธที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ หอศิลป์ อำคำร 10 ช้ัน 1 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะครุศาสตร์   
  คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ในวันพุธที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำร 30 ช้ัน 7 คณะครุศำสตร์ 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพฯ ระหว่ำง
วันที่ 25 มีนำคม – 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 หนังสือขอบคุณร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
  งำนสวัสดิกำร กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ท ำหนังสือขอบคุณร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลยั
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ได้อนุมัติเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ให้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เป็นจ ำนวนเงิน 55,787 บำท และได้น ำเงินเข้ำบัญชีเงินสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยฯ  

มตท่ีิประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
  2) บัณฑิตวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมของบัณฑิตวิทยำลัย ในช่วงเดือน
กันยำยน พ.ศ. 2562  
  3) งำนเลขำนุกำร กองกลำง ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำงำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ บันเทิง โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี 
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  4) สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้สรุป 
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร สัมมนำวิชำกำรงำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
ในวันที่ 24 กันยำยน พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
  5) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนฯ  
ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงก าหนดการรับสมัคร 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทการรับตรง 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ประเภทรับตรง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ถึง
วันที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th และมี
ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันอำทิตย์ที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น เพื่อสนองตอบต่อนโยบำยของรัฐ
ในควำมร่วมมือกันระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำในกำรเข้ำร่วมระบบกำรคัดเลือกกลำงบุคคลเข้ำศึกษำ                  
ในสถำบันอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 (TCAS63) อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรระดับมหำวิทยำลัยวำระวิสำมัญ 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (TCAS 63) ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันอังคำรที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2562 และกำรประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันอังคำรที่ 24 
กันยำยน พ.ศ. 2562 จึงออกประกำศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงก ำหนดกำรรับสมัครกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ  
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ประเภทกำรรับตรง โดยมีรำยละเอียดในกำรเปลี่ยนแปลง
ก ำหนดกำรรับสมัคร ดังนี้ 
  1) มหำวิทยำลัยจะปิดระบบสมคัรออนไลน์กำรรับสมัครกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ปริญญำตรี 
ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ประเภทกำรรับตรง ตั้งแต่วันอังคำรที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
  2) มหำวิทยำลัยขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมัครประเภทรับตรง เป็น ประเภทแฟ้มสะสมผลงำน 
(Portfolio) 
  3) ผู้สมัครที่ด ำเนินกำรสมัครและช ำระค่ำธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว ให้ด ำเนินกำรดังนี ้
   (3.1) มหำวิทยำลัยจะสงวนสิทธ์ิของผู้สมัครที่ด ำเนินกำรสมัครและช ำระค่ำธรรมเนียม
สมัครสอบแล้วเข้ำสู่กำรรับสมัครรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) ทั้งนี้สำมำรถตรวจสอบรำยช่ือผู้สมัคร
และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ผ่ำนระบบรับสมัครนักศึกษำออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
ตั้งแต่วันพุธที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
   (3.2) ผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)             
ในวันเสำร์ที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกปฏิทินกำรด ำเนินกำร
คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงำน 
(Portfolio)       
  4) ผู้สมัครที่ด ำเนินกำรสมัครแล้วแต่ยังไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ สำมำรถพิมพ์ใบแจ้ง
ช ำระค่ำธรรมเนียมสมัครสอบผ่ำนระบบรับสมัครนักศึกษำออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
เมนูผลกำรสมัคร และน ำไปช ำระได้ที่ เคำน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคำน์เตอร์ธนำคำรไทยพำณิชย์ หรือบิ๊กซีทุกสำขำ

http://admission.bsru.ac.th/
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ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2562 โดยไม่ต้อง
ด ำเนินกำรสมัครใหม่ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีนโยบำยเข้ำร่วมตำมระบบกำรคัดเลือกกลำงบุคคล
เข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 (TCAS63) ตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนรับสมัครของที่ประชุม
อธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ส ำหรับผู้สมัครที่สนใจสมัครเข้ำศึกษำต่อ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.18 รายงานประจ าปี Annual Report ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปี Annual Report ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 5.19 โครงการสนับสนุนชุดข้อสอบและระบบฝึกฝนด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล Multi IT 
Certification Program 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้เข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนชุดข้อสอบและระบบ
ฝึกฝนด้ำนดิจิทัลตำมมำตรฐำนระดับสำกล Multi IT Certification Program โดยบริษัท เออำร์ไอที จ ำกัด             
เป็นศูนย์สอบมำตรฐำนสำกลด้ำนดิจิทัลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีสิทธิแต่งตั้งและจัดทดสอบ
ทักษะกำรใช้งำนโปรแกรมวิชำชีพพื้นฐำนในประเทศไทยให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรภำครัฐและเอกชน 
โดยบริษัทฯ ขอสนับสนุนข้อสอบและระบบฝึกฝนด้ำนดิจิทัลตำมมำตรฐำนระดับสำกล ให้แก่อำจำรย์                  
และบุคลำกรในสถำบันกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำศักยภำพตำมทักษะที่สอดคล้องกับสำยงำนให้กับบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ จ ำนวน 100 ชุดข้อสอบต่อสถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุมเครื่องมือกำรทดสอบจำกเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์ช้ันน ำ เพื่อให้อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้มีเครื่องมือในกำรเรียนรู้ พัฒนำทักษะ           
ด้ำนดิจิทัล และได้ทดสอบด้วยข้อสอบมำตรฐำนสำกลด้ำนดิจิทัลที่เหมำะสมและตรงตำมทักษะวิชำชีพของ
ตนเอง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน และอำจำรย์ ดร.
ปวิช  ผลงำม ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 100 คน และรับสิทธิใช้ระบบในกำรฝึกฝน              
เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้ที่สนใจในกำรทดสอบใบประกำศนียบัตรวิชำชีพทำงด้ำนไอที  

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 การรายงานผลการรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรรับสมัครบุคคลเพื่อจ้ำงเป็น
พนักงำนในมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2562 ทั้งนี้ ผู้มีรำยช่ือผ่ำนกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัว และท ำสัญญำจ้ำง
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ในวันอังคำรที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 38 อัตรำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  
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 6.2 การประกวดทูตกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ก ำหนดจัดงำนกำรประกวดทูตกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
BSRU FRESHY BOY & GIRL 2019 ในวันพุธที่ 16 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำร 1 ช้ัน 4 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 การเข้าศึกษาดูงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
  คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ มีควำมประสงค์จะน ำบุคลำกร จ ำนวน 30 คน 
เข้ำศึกษำดูงำนคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันอังคำรที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 
2562 เพื่อศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรคณะ และแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนา             
การปฏิบัติงาน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑1.30 น.  

 

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


