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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 1/๒๕63 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ รักษำรำขกำรแทนอธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบด ี
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบด ี
5. รองศำสตรำจำรยส์ำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบด ี
6. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบด ี
7. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบด ี
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๗. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๒๐. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๑. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
2๕. อำจำรย ์ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ   แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองฯ 
27. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่2/2563 วันพฤหสับดทีี่ 6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 13.00 น. 
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31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย ์  รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
32. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำป ี คงอินทร ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสัวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๓7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
41. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
43. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
44. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
45. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
๔7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
48. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
49. อำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐกิตต์ิ เหมทำนนท ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
52. อำจำรย์ณัฐพล บุญรกัษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
53. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
54. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๕7. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
58. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
59. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
60. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
61. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
62. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
63. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
64. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
65. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
66. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๖7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
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68. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรม ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
69. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
70 นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
71. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
72. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
73. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ติดรำชกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง ติดรำชกำร 
๓. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักด ี ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ ติดรำชกำร 
7. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ ติดรำชกำร 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ ติดรำชกำร 

10. อำจำรย ์ดร.ธนกร  สรรย์วรำภิภู ติดรำชกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
2. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
3. นำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
4. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
5. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
6. 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 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย         

ครั้งที่ 6/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕62 โดยมีกำรแก้ไขดังนี้ 

 หน้ำที่ 9 แก้ไขระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ  
  4.2 การซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นท่ี 2 ชุดพราวพิมาน “เป็นเงิน 100,000,000              
ล้ำนบำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำท)” แก้ไขเป็น “เป็นเงิน 100,000,000 บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำท)” 
  4.3 ข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 “สำขำวิชำภำษอังกฤษ (ค.บ.)” 
แก้ไขเป็น “สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ค.บ.)” 

 หน้ำที่ 17 “เลิกประชุม เวลำ 13.00 น.” แก้ไขเป็น “เลิกประชุม เวลำ 16.30 น.” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลยั ครั้งที่ 6/2562 โดยมีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
3.1 รายงานการตรวจสอบระบบปรับอากาศ อาคาร 7  

  สืบเนื่องรำยงำนกำรตรวจสอบระบบปรับอำกำศ อำคำร 7  และได้มอบอำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ 
เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ด ำเนินกำรปรับปรุงในส่วนที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนโดยให้ใช้งบประมำณค่ำบ ำรุง
เครื่องปรับอำกำศและสำธำรณูปโภค และส่วนที่ยังสำมำรถใช้ได้ในระยะหนึ่งนั้นให้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และ
ส ำรวจร่วมกันกับกองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม และด ำเนินกำรจัดซื้อเปลี่ยนเครื่องปรับอำกำศอย่ำงน้อย 
จ ำนวน 100 เครื่อง โดยให้เสนอของบประมำณแผ่นดินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ กล่ำวเพิ่มเติม ในเบื้องต้นได้ประสำนกองอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อม ด ำเนินกำรส ำรวจเครื่องปรับอำกำศที่มีอำยุงำนเกิน 10 ปี และจัดท ำรำยละเอียดเพื่อเสนอ               
ของบประมำณแผ่นดินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต่อไป  

มติท่ีประชุม  รับทรำบ และมอบ อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งด ำเนินกำร 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 แนวทางการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และยกระดับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ขอน ำเสนอแนวทำงกำรบูรณำกำรผลกำรด ำเนินงำน 

กำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดกิจกรรม โครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ที่ได้ด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมภำรกิจหลัก และกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ินไปสู่ประชำคม
ภำยนอก เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และยกระดับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ให้เป็นที่ยอมรับ  
ในกำรเป็นผู้น ำด้ำนวิชำกำรของสังคม รวมถึงกำรเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่จะช่วยให้เกิดกำรสร้ำง             
แนวทำงกำรพัฒนำประเทศชำติต่อไป  
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ แนวทำงกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และยกระดับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว และ 
อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ก ำหนดแผนกำรจัดอบรม              
เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และยกระดับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ส ำหรับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

4.2   การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญำกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร  

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทยำตำ รัตนภิญโญวำนิช และอำจำรย์สุริยำ อติวิทยำภรณ์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
จำกคณำจำรย์ประจ ำตัวแทนคณะ จะหมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563  
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำตัวแทนจำกคณะ 

2) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือก
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 ระบุว่ำ “กำรเลือกกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมข้อบังคับนี้” 
   (1) ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำเก้ำคน โดยมี
อธิกำรบดีเป็นประธำนกรรมกำร 
   (2) ผู้มีสิทธิรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำต้องมี
คุณสมบัติตำมข้อ 4 และต้องสมัครเข้ำรับกำรเลือกในนำมของคณะที่ตนสังกัด 
   (3) กำรรับสมัครเลือก กำรตรวจสอบคุณสมบัติ กำรอ ำนวยกำรเลือก และกำรตรวจ
นับคะแนน ให้คณะกรรมกำรเลือกเป็นผู้ก ำหนด และเสนอให้จัดท ำเป็นประกำศมหำวิทยำลัย 
   (4) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตำมข้อบังคับนี้ ได้แก่ คณำจำรย์ประจ ำ 
   (5) ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกคนหนึ่ง เลือกผู้สมัครได้คณะละ 1 คน 
   (6) กำรออกเสียงเลือกให้ใช้วิธีเลือกตั้งโดยตรงและลับ 
   (7) กำรนับคะแนนให้กระท ำโดยเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดกำรลงคะแนน 
   (8) กำรนับคะแนนเสียงถือเสียงข้ำงมำกของผู้สมัครแต่ละคณะ ถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกันให้ใช้วิธีกำรจับฉลำกเฉพำะผู้ที่ได้คะแนนเท่ำกัน 
  อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ พ.ศ. 2547 คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
จึงพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำก
คณำจำรย์ประจ ำ  
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ  ประธำนกรรมกำร 
  2) อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม    รองประธำนกรรมกำร 
  3) อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์   รองประธำนกรรมกำร 
  4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน   กรรมกำร 
  5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ วิไลลักษณ์  กรรมกำร 
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  6) อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ   กรรมกำร 
  7) นำงสำวอรุณี คู่วิมล     กรรมกำร 
  8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์  กรรมกำร 
  9) อำจำรย์ ดร.วิกรม ศุขธณี    กรรมกำร 
  10) นำงสำววรรณดี อัศวศิลปะกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  11) นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.3 การรายงานแผนการด าเนินงานของคณะ “ทิศทางสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุคของ
การเปลี่ยนแปลง” 

คณะกรรมำธิกำรกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภำ ได้เชิญ
มหำวิทยำลัยเข้ำร่วมสัมมนำ เพื่อสร้ำงควำมรับรู้และเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของแต่ละกลุ่มมหำวิทยำลัย                 
อันจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศโดยรวมตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ มหำวิทยำลัยจึงขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ส่งข้อมูล ดังนี้ 
    1) คณะ/ส ำนัก/สถำบัน  จะปรับตัวอย่ำงไรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
และอนำคต 
    2) คณะ/สถำบันวิจัย มีนวัตกรรมสังคมหรือนวัตกรรมชุมชน หรืองำนวิจัยที่สำมำรถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมหรือชุมชน กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมและชุมชน  
ในพื้นที่เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ช่ือเรื่อง/ผู้วิจัย/และตอบโจทย์ปัญหำอะไร  
ทั้งของอำจำรย์และนักศึกษำปริญญำเอก) 
    3) คณะ/สถำบันวิจัย มีงำนวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์เรื่องอะไร ใครเป็นผู้จัดท ำ 
ท ำที่ไหนเมื่อไหร่ 
    4) คณะ/ส ำนัก/สถำบัน มีปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน (ตอบเชิงนโยบำย) 
    5) คณะ/สถำบันวิจัย มีแนวทำงในกำรท ำงำนวิจัย / นวัตกรรม ไปใช้ในชุมชน/ 
พื้นที่บริกำรหรือไม่อย่ำงไร 
  คณะ/ส ำนัก/สถำบัน ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดส่งข้อมูลตำมที่มหำวิทยำลัยขอควำมอนุเครำะห์            
มำเพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ได้พิจำรณำเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรน ำเสนอ                
เรื่อง ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศโดยรวมตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนของคณะ “ทิศทำงสู่กำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย             
ในยุคของกำรเปลี่ยนแปลง” และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลประกอบ  
กำรน ำเสนอ เรื่อง ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศโดยรวมตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อไป  

4.4 ข้อมูลแผนการสรรหาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น

บุคลำกรในมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จึงได้จัดท ำแผนสรรหำบุคลำกรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แผนกำรสรรหำและกำรบริหำรอัตรำก ำลังของพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2562  

สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
ครั้งที่ 12/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕62 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอ ำบีช รีสอร์ท                
จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 12/๒๕62 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.2 การร่วมน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางมหาวิทยาลัยสู่การขับเคลื่อนประเทศ 
คณะกรรมำธิกำรกำรอุดมศึกษำฯ ได้ส่งหนังสือเชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ เข้ำร่วมสัมมนำกับคณะกรรมำธิกำร เพื่อน ำเสนอข้อสรุปร่วมกันในหัวข้อ “ทิศทำงมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏสู่กำรขับเคลื่อนประเทศ” ของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 6 กลุ่ม ในวันพุธที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ ช้ัน 5 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
จังหวัดปทุมธำนี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.3 (ร่าง) ก าหนดการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ของพลเอก
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (องคมนตรี)  

อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตำมโครงกำรยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ินของ พลเอกดำว์พงษ์                     
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.4 (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 
2563    

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ  (ร่ำง) ค ำสั่ งฯ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกศิษย์เก่ำดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ สำมำรถเสนอช่ือผ่ำนคณะต่ำงๆ และส่งรำยช่ือศิษย์เก่ำดีเด่น ภำยในวันจันทร์ที่ 20 
มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ งำนธุรกำร อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 1 สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
เว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
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๕.5 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.6 สรุปข้อมูลการจัดงาน เดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 2   
ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดท ำสรุปข้อมูลกำรจัดงำน เดิน-ว่ิง กำรกุศล บ้ำนสมเด็จ ครั้งที่ 2  

ที่จะจัดข้ึนในวันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงน ำเรียนให้              
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ   

๕.7 หนังสือพระราชทานถ้วยรางวัล    
ส ำนักพระรำชวัง สวนจิตรลดำ ได้ส่งหนังสือพระรำชทำนถ้วยรำงวัล ตำมที่มหำวิทยำลัย  

ได้ท ำหนังสือขอให้น ำควำมกรำบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ขอพระรำชทำนถ้วยรำงวัล จ ำนวน 5 ถ้วย เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศกำรประกวดวงดนตรี
ไทย กำรประกวดวงโยธวำทิต กำรประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กำรแข่งขันตอบปัญหำเศรษฐศำสตร์  
และกำรแข่งขันเดิน – ว่ิงกำรกุศลบ้ำนสมเด็จฯ ซึ่งจะจัดข้ึนระหว่ำงวันที่ 12 – 19 มกรำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 หนังสือขอบคุณจากหน่วยรักษาการรักษาดินแดน 
  หน่วยรักษำกำรรักษำดินแดน ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ที่เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว               
รัชกำลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ณ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน เมื่อวันจันทร์ที่ 25 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย   
  กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำน งบประมำณ
แผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (พลำงก่อน) ณ สิ้นเดือนพฤศจิกำยน 2562 (1 ตุลำคม พ.ศ. 
2562 ถึง 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562) และรำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำน เงินรำยได้ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกำยน 2562 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  
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 ๕.10 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน            
ของบุคลากร ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและ
กำรเลื่อนเงินเดือนของบุคลำกร ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 ผลคะแนนการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ าแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง (ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ) 
  กองคลัง ได้สรุปผลคะแนนกำรเลือกกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ประเภท
คณำจำรย์ประจ ำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทนอธิการบดี 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่รักษำ
รำชกำรแทนอธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 14 – 17 ธันวำคม พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 ก าหนดการงานวันคล้ายวันพิราลัยฯ และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย    
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดจัดกิจกรรมงำนสัปดำห์แห่งกำร               
เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2563  ระหว่ำงวันที่ 10 – 12, 
17 – 19 มกรำคม พ.ศ. 2563 และได้จัดท ำก ำหนดกำร และพิธีบวงสรวงถวำยเครื่องสังเวย งำนวันคล้ำยวัน
พิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.14 การขอทุนสนับสนุนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดวาดภาพในระดับชาติ 
  นำยบัญชำ แจ่มแสง นักศึกษำสำขำวิชำศิลปศึกษำ คณะครุศำสตร์ ได้เข้ำร่วมประกวด 
วำดภำพในหน่วยงำนต่ำงๆ และได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด 2 ผลงำน ซึ่งสร้ำงช่ือเสียงให้กับมหำวิทยำลัย      
สำขำวิชำศิลปศึกษำจึงได้ขอทุนสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อกำรศึกษำและสำธำรณประโยชน์ วงเงินสนับสนุนในกำรเข้ำ
ร่วมประกวดแข่งขันทำงวิชำกำรหรือกีฬำ(ประเภทเดียว) ในระดับชำติ เขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 4,000 บำท  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว น ำเรื่องเข้ำที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยเพื่อมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษำต่อไป 
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 ๕.15 การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  สำขำวิชำสังคมศึกษำ (ค.บ.) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดท ำรำยงำนโครงกำร
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน(เพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำสังคม
ศึกษำ) : ปรับพื้นฐำนนักศึกษำใหม่ ระหว่ำงวันที่ 4 – 5 สิงหำคม พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล 
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแสนด์ 4.0 
กิจกรรม “อบรมกฎหมำยธุรกิจ” ในวันอำทิตย์ที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 โดยใช้งบประมำณเงินบ ำรุง
กำรศึกษำปี 2563  
  2) ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและสื่อสำรองค์กร ได้รำยงำนสรุปกำรจัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ
เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “สุขภำพจิตสดใส สุขภำพกำยแข็งแรง” ในวันอำทิตย์ที่ 24 
พฤศจิกำยน และวันอำทิตย์ที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ อำคำร 1 ช้ัน 4  
  3) สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ 
เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 
ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์” ในวันเสำร์ที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำฟิสิกส์ ได้น ำนักศึกษำ 2 คนเข้ำร่วมกำรแข่งขันกำรประกวดออกแบบนวัตกรรม
เพื่อกำรศึกษำ โดยผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศ 6 ทีมสุดท้ำย ในวันที่  15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562                  
เป็นกำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร โดยได้รับรำงวัลชมเชย                     
เป็นใบประกำศนียบัตรและทุนกำรศึกษำ 5,000 บำท จึงได้ขอทุนสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อกำรศึกษำและ
สำธำรณประโยชน์ วงเงินสนับสนุนในกำรเข้ำร่วมประกวดแข่งขันทำงวิชำกำรหรือกีฬำ(ประเภทเดียว)                
ในระดับชำติ เขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 6,000 บำท 
  2) สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมควำม
ปลอดภัยข้ันพื้นฐำนในกำรท ำงำนในที่อับอำกำศ ณ ห้องประชุมรำชำวดี อำคำร 10 ช้ัน 1 ในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2562   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.18 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของวิทยาลัยการดนตรี   
  วิทยำลัยกำรดนตรี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล  
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนำธิป เผ่ำพันธ์ุ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำดนตรีไทย ได้รับแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำดนตรีไทย และได้ลำศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก ในหลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต มหำวิทยำลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 – 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ในเวลำรำชกำร
เฉพำะวันจันทร์และอังคำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนำธิป เผ่ำพันธ์ุ จึงขอลำออกจำกต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำ
ดนตรีไทย ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
  2) รำยงำนโครงกำร Music Activities (สุ่มหัวนักศึกษำดนตรี)  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.19 รายงานผลการด าเนินโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย 
(Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.20 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา   
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.21 (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดท าห้องเกียรติประวัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
โครงกำรจัดท ำห้องเกียรติประวัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.22 สรุปผลจ านวนผู้เข้าประชุมและไม่เข้าประชุมบุคลากร 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปผลจ ำนวนผู้เข้ำประชุมและไม่เข้ำประชุมบุคลำกรในวันศุกร์ที่  
15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 การด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
   1) หน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 (งบลงทุน) สำมำรถลงนำมสัญญำได้ ช่วงปลำยเดือนมกรำคมถึงต้นเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
หลังจำกสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ร.10 ทรงลงพระปรมำภิไธยเรียบร้อยแล้ว 
   2) งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ของบประมำณ  
   3) กองนโยบำยและแผน ก ำหนดกำรเตรียมควำมพร้อมกำรปรับแผนยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัยเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัย เพื่อน ำเสนอที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยในเดือน
เมษำยน พ.ศ. 2563 
   4) กระบวนกำรจัดท ำแผนงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ประเภทเงินรำยได้) หลังจำก
มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรปรับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น ำเสนอที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย และมอบหมำยนโยบำยไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยรับทรำบและด ำเนินกำร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณและโค้ดด้ิง” 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณและ          
โค้ดดิ้ง” ระหว่ำงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2562 - 7 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
ช้ัน 9 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาสังคมเรื่องแต่งแต้มสสีันแบ่งปันรอยยิ้ม ส าหรับ
ครู อาจารย์ นักเรียนและประชาชน  
  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัด “โครงกำรส่งเสริมควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมเข้ำใจในสิทธิหน้ำที่ของตนเอง              
และผู้อื่นภำยใต้พื้นฐำนของสังคมประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข” โดยจัดกิจกรรมอบรม              
เชิงปฏิบัติกำรจิตอำสำพัฒนำสังคมเรื่องแต่งแต้มสีสันแบ่งปันรอยยิ้ม ส ำหรับครู อำจำรย์ นักเรียนและ
ประชำชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคี และควำมเป็นหนึ่งเดียวกันประชำชนและ
เยำวชนในท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสำคร ในวันจันทร์ที่ 13 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนวัดรำษฏร์รังสรรค์  
อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร  

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

6.4 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ประจ าปี 2563 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ก ำหนดจัดโครงกำรเปิดบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รักษำวัฒนธรรม ประจ ำปี 2563 จึงขอเรียนคณะผู้บริหำร             
เข้ำร่วมพิธีท ำบุญ 100 ปี เรือนพระยำประสงค์สรรพกำร (ยวง เอกะนำค) และกำรเสวนำวิชำกำร เรื่อง           
“บ้ำนเอกะนำค : เรือนงำมย่ำนคลองบำงหลวง” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 – 
20.00 น. ณ บ้ำนเอกะนำค มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.5 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 47 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  มหำวิทยำลัยรังสิต              
ได้รับเกียรติ เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้ งที่  47 ภำยใต้ ช่ือ                      
“47th The Sun Games 2020” ระหว่ำงวันที่  10 - 19 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ มหำวิทยำลัยรังสิต                  
และสนำมแข่งขันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีชนิดกีฬำที่จัดกำรแข่งขัน จ ำนวน 43 ชนิดกีฬำ ทั้งนี้                 
จะมีพิธีเปิดกำรแข่งขันในวันเสำร์ที่ 11 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ อำคำรนันทนำกำร มหำวิทยำลัยรังสิต  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.6 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2563 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินกำรจัดท ำปฏิทินกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำ
ศึกษำ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี ้

1) ปฏิทินกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ระดับปริญญำตรี  ภำคพิเศษ (กศ.พ.) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

2) ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 รอบที่ 2 โควตำ (ทั่วไป)  

3) ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 รอบที่ 2 โควตำ (พิจำรณำจำกควำมสำมำรถพิเศษ) 

4) ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 รอบที่ 2 โควตำ (กรุงเทพมหำนคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพื้นที่กำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรตำมแผนยุทธศำสตร์) 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.7 การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบท่ี 2) 
  อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ บัณฑิตวิทยำลัยเปิดรับสมัครบุคคล
เข้ำศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ (รอบที่ 2) ระหว่ำงวันที่ 6 – 24 มกรำคม พ.ศ. 2563 สำมำรถรับใบสมัครได้
ที่ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย อำคำร 11 ช้ัน 5 เวลำ 08.30 – 16.30 น. และเปิดภำคเรียน 2/2562              
ในวันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.8 จุดจอดรถยนต์ กิจกรรมงานเดิน – ว่ิงการกุศล ครั้งท่ี 2 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอควำมอนุเครำะห์ผู้บริหำรและ
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมกิจกรรมงำนเดิน – ว่ิง กำรกุศล ครั้งที่ 2 สำมำรถจอดรถยนต์ได้ที่  

1) ลำนจอดรถ อำคำร 24  
2) ลำนจอดรถ อำคำร 30  
3) ลำนจอดรถ Big C สำขำอิสรภำพ 
ตั้งแต่เวลำ 01.00 – 04.00 น. เนื่องจำกมีกำรปิดถนนในพื้นที่ที่เป็นเส้นทำงเดิน – ว่ิง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑6.59 น.  
 

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


