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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 6/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 13.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบด ี
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. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
1๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๘. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๙. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
2๑. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๒. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
2๖. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
27. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
2. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่6/2562 วันพฤหสับดทีี่ 12 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 13.00 น. 
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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 
 1.1 ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
  อธิกำรบดีได้มอบหมำยให้กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง 
อำจำรย์ปณิตำ  แจ้ดนำลำว เป็นผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 10 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕62 โดยมีกำรแก้ไขดังนี้ 
 หน้ำที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 “3.7 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 ได้ยอดเงินบริจำคในนำมมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ทั้งหมด 187,679 บำท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้ำบำทถ้วน)” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2562 โดยมีกำรแก้ไข  
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 ระบบการประเมิน Peer Assessment รอบท่ี 2/2562  
  สืบเนื่องระบบกำรประเมิน Peer Assessment รอบที่ 2/2562 ได้ด ำเนินกำรประมวลผล                              
เสร็จสิ้นแล้ว และในวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ได้มีกำรประชุมพิจำรณำกลั่นกรอง โดยปรับข้ึนเงินเดือน
และตกเบิกในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ          

 3.2 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิาร
มหาวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอเชิญ ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
และบุคลำกร เข้ำร่วมตอบแบบประเมินและแสดงควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  ซึ่งเป็น               
ส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
สรุปผลกำรประเมินมีผู้เข้ำร่วมตอบแบบประเมินฯ 71 เปอร์เซ็นต์ของบุคลำกรทั้งหมด ข้ันตอนต่อไปเป็นกำร
ประมวลผล และจะด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย                  
ต่อสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2563 วันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

3.3 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
สืบเนื่องมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีกำรปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัย              

รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2562 หมวด 1 
ข้อ 6 (3) (4) (5) และ (6) ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สิน ที่มำจำกผู้บริหำรและ                   
(7) ผู้แทนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย เห็นชอบ กำรเลือกบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์ของ
มหำวิทยำลัย  

1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ    ประธำนกรรมกำร 
2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอี่ยมสะอำด   รองประธำน 
3) นำยคุณำกร  เพชรคง      กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
4) ดร.บุญลือ  ทองอยู่      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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มติท่ีประชุม   รับทรำบ 

 3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงก าหนดการรับสมัคร   
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทการรับตรง 
  สืบเนื่องมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ประเภทรับตรง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 
2562 ถึงวันที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
และมีก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันอำทิตย์ที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น เพื่อสนองตอบต่อนโยบำย
ของรัฐในควำมร่วมมือกันระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำในกำรเข้ำร่วมระบบกำรคัดเลือกกลำงบุคคลเข้ำศึกษำ                  
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 

  นางสาวอรุณี  คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำหรับกลุ่มแรกที่เปิดประเภทรับตรง ได้มีกำร
ประสำนงำนกับผู้สมัครเพื่อรับทรำบหลักเกณฑ์ และพร้อมที่จะเข้ำรับกำรคัดเลือกในเดือนธันวำคม โดยไม่มีกำร                   
รับสมัครใหม่ เป็นกำรโอนเข้ำระบบประเภทรับตรงเข้ำสู่ประเภท Portfolio และมีนักศึกษำอีกกลุ่มที่ไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจำกได้มีกำรจองที่พักส ำหรับกำรสอบในเดือนตุลำคม ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัคร ประมำณ 1,000 คน  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ได้ด ำเนินกำรลงพื้นที่
ประชำสัมพันธ์เชิงรุกทั้งที่ร่วมกับ ทปอ. และกำรลงพื้นที่โรงเรียนเป้ำหมำย จำกกำรลงพื้นที่สัมภำษณ์ข้อมูลเชิงลึก
กับทำงโรงเรียน นักเรียนได้เริ่มเลือกลงมหำวิทยำลัยที่ตนสนใจแล้ว ซึ่งหลำยมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรอย่ำงเข้มข้น 
ทั้งเปิดแนะแนว และให้นักเรียนเข้ำค่ำยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขณะนี้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                
ด ำเนินกำรลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ำยและจะขยำยให้มำกข้ึน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การเลือกรองอธิการบดี และตัวแทนผู้อ านวยการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร 
  1) สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุมวิสำมัญครั้งที่ 2/2562  
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ  
รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี  
  2) สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุม ครั้งที่ 11/2562  
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิกำรบดี จ ำนวน 6 คน ดังมีรำยนำม
ต่อไปนี้ 
 

http://admission.bsru.ac.th/
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   (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ 
   (2) รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ 
   (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว 
   (4) อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม 
   (5) อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ 
   (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด 
  3) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือก
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2547 ตำมข้อ 5 (1) ระบุว่ำ “กรรมกำรจำก 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี จ ำนวนสองคน และตำมข้อ 5 (3) ซึ่งระบุว่ำ “ กรรมกำรจำกผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันและหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ จ ำนวน 
หนึ่งคน ให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีสิทธ์ิเลือก เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรเป็นไปตำมข้อบังคับฯ ดังกล่ำว ฝ่ำยเลขำนุกำรจึงน ำเรื่องเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย เพื่อร่วมกันพิจำรณำเลือกรองอธิกำรบดี จ ำนวน 2 คน และ
ผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน 1 คน เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี               
จ ำนวน 2 คน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ และรองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอี่ยมสะอำด 
และผลกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก จ ำนวน 1 คน คือ              
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์  บัวทอง 

 4.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  
20 เมษำยน 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
คอมพิวเตอร์ สั่ง ณ วันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2560 และในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 10/2560 
เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแต่งตั้งอำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์  
ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซีย สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลำคม พ.ศ. 2560 
  2) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทั้ง 3 ส ำนัก ได้ส่งหนังสือขอลำออกจำกต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
และมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักทั้ง 3 ส ำนัก 
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยจึงได้ด ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ทั้ง 3 ส ำนัก ดังกล่ำว 
ตำมข้ันตอนที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ และวิธีกำร              
สรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบัน พ.ศ. 2547 โดยกำรน ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ส ำนักคอมพิวเตอร์ และส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ               
เข้ำสู่กำรพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2562 

มติท่ีประชุม 1) เห็นชอบ ให้แต่งตั้งบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
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   (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว  ประธำนกรรมกำร 
   (2) ศำสตรำจำรย์ ดร.เรณุมำศ  มำอุ่น   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   (3) อำจำรย์มรกต  ภู่ทอง     กรรมกำร 
   (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  กรรมกำร 
   (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน   กรรมกำร 
   (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธำ กรรมกำร 
   (7) นำงสำวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชำติ    เจ้ำหน้ำที่ 
   (8) นำงสำวกรกำญจน์  อุ่นบ้ำน    เจ้ำหน้ำที่ 
  2) เห็นชอบ ให้แต่งตั้งบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
คอมพิวเตอร์ 
   (1) รองศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ   ประธำนกรรมกำร 
   (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย์   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   (3) อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก   กรรมกำร 
   (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์  กรรมกำร 
    (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ  วนนะบวรเดชน์  กรรมกำร 
    (6) อำจำรย์ ดร.พรรณำ  พูนพิน    กรรมกำร 
    (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำวรรนธ์  ก ำเนิดสินธ์ุ  กรรมกำร 
    (8) นำยจักรชัย  ตระกูลโอสถ    เจ้ำหน้ำที่ 
    (9) นำงสำวมณฑำ  เศรษฐขจร    เจ้ำหน้ำที่ 
  3) เห็นชอบ ให้แต่งตั้งบุคคลดังรำยนำมต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   (1) อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม    ประธำนกรรมกำร 
   (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  กรรมกำร 
   (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  กรรมกำร 
   (5) อำจำรย์ ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ   กรรมกำร 
   (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์  ปำนกลำง   กรรมกำร 
   (7) อำจำรย์ ดร.พัชรำ  เดชโฮม    กรรมกำร 
   (8) นำยชยนยุช  โอภำสวิริยะกุล    เจ้ำหน้ำที่ 
   (9) นำงสำวนันทยำ  เกตุคง    เจ้ำหน้ำที่ 

 4.3  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก  
(ภาคพิเศษ) 
  บัณฑิตวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง 
อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำเอก (ภำคพิเศษ) เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 
   1) ร่วมกันหำรือและปรับแก้ไขข้อควำมใน (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ             
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำปริญญำเอก (ภำคพิเศษ) ข้อ 5 (8) ค่ำลงทะเบียน
อบรมต่ำงมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศครั้งละไม่เกิน 50,000 บำท ใหม่ ให้มีควำมเหมำะสมและ
ชัดเจน 
   2) ควรมีประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภำพส ำหรับนักศึกษำ  
   3) เพิ่มเติมค่ำเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษำ 
   4) แก้ไขข้อควำม (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง 
อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำปริญญำเอก (ภำคพิเศษ) 
   5) แก้ไขข้อควำม ข้อ 1 “ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำปริญญำเอก (ภำคพิเศษ)”” 
   6) แก้ไขข้อควำม ข้อ 2 “ประกำศให้ใช้บังคับกับนักศึกษำที่ เข้ำศึกษำตั้งแต่                  
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป” 
   7) แก้ไขข้อควำม ข้อ 5 “กำรช ำระเงินบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ให้ช ำระ
เป็นรำยภำคเรียน ในอัตรำภำคเรียนละ 75,000 บำท หรือช ำระงวดเดียวในภำคเรียนแรก ในอัตรำ 
400,000 บำท ส่วนค่ำธรรมเนียมอื่นให้เรียกเก็บตำมแต่กรณี ในอัตรำดังต่อไปนี้” 
   8) กำรช ำระเงินบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ โดยช ำระงวดเดียวในภำคเรียนแรก 
ในอัตรำ 400,000 บำท ส่วนต่ำงค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จ ำนวน 50,000 บำท มหำวิทยำลัย
ด ำเนินกำรตัดค่ำธรรมเนียมในรำยกำรส่วนใดบ้ำง  
   9) เพิ่มเติมรำยกำรกำรเทียบโอนหน่วยกิต 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำระดับปริญญำเอก (ภำคพิเศษ) 
  1) มอบหมำย อำจำรย์ ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ ศึกษำข้อมูลและเปรียบเทียบค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ จำกมหำวิทยำลัยอื่นๆ  และน ำเสนอให้ที่ประชุมทรำบในครั้งต่อไป 
  2) มอบหมำย อำจำรย์มรกต  ภู่ทอง ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับส่วนต่ำงค่ำบ ำรุง                      
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จ ำนวน 50,000 บำท ว่ำมหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรตัดค่ำธรรมเนียมในรำยกำร
ใดได้บ้ำง  
  3) มอบหมำย อำจำรย์ ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ อำจำรย์มรกต  ภู่ทอง อำจำรย์ ดร.ปวิช                
ผลงำม และนำงสำวอรุณี  คู่วิมล ประชุมหำรือและน ำข้อสรุปเข้ำที่ประชุมทรำบในครั้งต่อไป 

 4.4  โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ  
  1) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกผลงำนทำง
วิชำกำร เพื่อรับรำงวัล ตำมโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรม ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563  
  2) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผู้บริหำรและบุคลำกร
ดีเด่น เพื่อเข้ำรับรำงวัล ตำมโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 
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  3) (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรเสนอช่ือบุคคลเข้ำ
รับรำงวัลผู้บริหำรดีเด่นและบุคลำกรดีเด่นประจ ำปี 2562 
  4) (ร่ำง) ก ำหนดกำรโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่  
พ.ศ.2563 (Colourful Dream Theme) แต่งสี เติมฝัน มำกันเป็นทีม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยนำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และ
อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ เพิ่มเติมกิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ และตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

 4.5  (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2563 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกับสมำคมศิษย์เก่ำฯ ก ำหนดจัดกิจกรรม
สัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์              
(ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2563 เพื่อแสดงกตเวทิตำคุณแด่สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสรุยิวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
มหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำย            
วันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำย
วันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2563 และมอบหมำยประธำน                 
แต่ละฝ่ำยตรวจสอบและเพิ่มเติมรำยช่ือ คณะแต่ละคณะส่งรำยกำรกิจกรรมต่ำงๆ และส่งข้อมูลได้ที่                           
ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562  

 4.6  การสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับกำรสนับสนุนชุดข้อสอบและระบบฝึกฝนด้ำนดิจิทัลตำมมำตรฐำน
ระดับสำกล จำกบริษัท เอ อำร์ ไอที จ ำกัด ในควำมดูแลของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กรมหำชน) ภำยใต้
โครงกำร “กำรจัดกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนสมรรถนะควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สำกล” ได้รับจัดสรรจ ำนวนชุดข้อสอบส ำหรับคณำจำรย์และ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อสอบวัดสมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัล โดยผู้เข้ำสอบวัดสมรรถนะฯ สำมำรถ
ศึกษำบทเรียนและกำรทดลองสอบผ่ำนระบบออนไลน์ของบริษัทฯก่อนกำรจัดสอบของมหำวิทยำลัยฯ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม ด ำเนินกำรศึกษำรำยละเอียด             
เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบสมรรถนะควำมสำมำถด้ำนกำรใช้ดิจิทัล 

 4.7  สรุปตารางการด าเนินงาน ระบบ เครื่องสแกนลายน้ิวมือ  
  ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้สรุปตำรำงกำรด ำเนินงำน ระบบ เครื่องสแกนลำยนิ้วมือ จึงน ำเข้ำ  
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม ด ำเนินกำร 
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 4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ             
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง มำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรี เพื่อเป็นนโยบำยและ
เป้ำหมำยกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษ (CEFR) ในทุกหลักสูตร และเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ เรื่องนโยบำยกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในสถำบันอุดมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่ 12 
เมษำยน พ.ศ 2559 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
   1) แก้ไขข้อควำม ข้อ 1 มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ใช้มำตรฐำนภำษำอังกฤษตำมกรอบ
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ The Common European Framework of Reference for 
Language (CEFR) ระดับปริญญำตรี โดยนักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ             
เพื่อยกระดับมำรตรฐำนภำษำอังกฤษ ก่อนวันยื่นขอเรียนเป็นภำคเรียนสุดท้ำย โดยใช้แบบทดสอบมำตรฐำน
ภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัย หรือผลกำรทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษจำกสถำบันที่ก ำหนดไว้ท้ำยประกำศ 
   2) แก้ไขข้อควำม ข้อ 2 นักศึกษำระดับช้ัน ... (ระบุให้ชัดเจน) ต้องลงทะเบียน
รำยวิชำกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ (กำรวัดสมิทธิภำพภำษำอังกฤษ (CEFR)) ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำร
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 
   3) ตัด ข้อ 2.1 ออก 
   4) ข้อ 3 บรรทัดที่ 3 “ครั้งที่ 1 ของภำคเรียนที่ 1 เท่ำนั้น” ควรระบุระดับช้ัน
กำรศึกษำ 
   5) ตัดตำรำงเกณฑ์มำตรฐำนภำษำอังกฤษ ในหน้ำ 4 ออก 
   6) ช่ือประกำศฯ เรื่องมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ แต่รำยละเอียดในประกำศใช้
ค ำว่ำ “พัฒนำทักษะควำมสำมำรถ และทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ” ควรเลือกใช้ค ำใดค ำหนึ่ง 
   7) แก้ไขข้อควำม ข้อ 6 จำก “จัดท ำประกำศนียบัตร” เป๋น “จัดท ำวุฒิบัตร” 
   8) หน้ำ 3 ควรมีหัวข้อ “รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ” 
   9) ตรวจสอบเกณฑ์มำตรฐำนภำษำอังกฤษ ในหน้ำ 3 อีกครั้ง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ 
ก๋ำค ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช และนำงสำวอรุณี  คู่วิมล หำรือและด ำเนินกำร
ปรับแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย และมอบหมำยนิติกรตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนให้อธิกำรบดีลงนำมประกำศฯ 

 4.9 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ              
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 – 2566 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2566 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 และครั้งท่ี 11/2562 

สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย                      
ครั้ งที่  10/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีที่  17 ตุลำคม ๒๕62 และครั้ งที่  11/2562 ในวันพฤหัสบดีที่   
7 พฤศจิกำยน 2562 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 10/๒๕62และครั้งที่ 11/2562 น ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.2 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือ  
เรื่อง แต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (นำงสมบตัิ  คชสิทธ์ิ) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.3 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ 2/2562              

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2562 มีติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ เป็นผู้รักษำ
รำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ 31 
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 จนกว่ำจะมีกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งอธิกำรบดีคนใหม่  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.4 ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
และหน้าท่ีรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  

1) สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยฯ  
เรื่อง แต่งตั้งรองอธิกำรบดี สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 

2) มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดท ำค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิกำรบดี สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน  
พ.ศ. 2562 

3) มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดท ำค ำสั่งฯ เรื่อง กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งและหน้ำที่รองอธิกำรบดี  
และผู้ช่วยอธิกำรบดี สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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๕.5 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ               
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำนของพนักงำนมหำวิทยำลยั 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส                    
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.7 โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563  

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ก ำหนดจัดโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat)  
ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในระหว่ำงวันที่  
19 – 21 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย ศึกษำ
ระบบและกลไกกำรบริหำรงำนของวิทยำลัยในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและ
ผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยตำมนโยบำยที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด และก ำหนดนโยบำยและแนวทำง
ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้เข้มแข็งเพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้งกระทรวง   
กำรอุดมศึกษำ วิจัยและนวัตกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.8 ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 2  
ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ก ำหนดจัดโครงกำรเดิน – ว่ิง กำรกุศล บ้ำนสมเด็จ ครั้งที่ 2 ในวันที่  

12 มกรำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงได้ท ำค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรเดิน – ว่ิง กำรกุศล บ้ำนสมเด็จฯ ครั้งที่ 2 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.9 สรุปการเข้าร่วมประชุม เรื่อง การรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ “การปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในยุคปัจจุบัน” 

ฝ่ำยวิชำกำร ได้สรุปกำรเข้ำร่วมประชุม เรื่อง  กำรรับทรำบและรับฟังข้อเสนอแนะ                    
“กำรปรับปรุงเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ ปี 2558 และ มคอ. เพื่อให้



๑๒ 
 

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

สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม คอนเวนช่ัน       
เอบีซี ช้ัน 1 โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.10 รายงานผลงานทางด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์  
อำจำรย์ ดร.ธนกร สรรย์วรำภิภู อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนำฏยศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ ได้รำยงำนผลงำนทำงด้ำนวิชำกำรและกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงนำฏยศิลป์ในระดับชำติ  
และระดับนำนำชำติ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 
6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.11 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะครุศาสตร์  
คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด

กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
1) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป ได้สรุปโครงกำร Chevron Enjoy Science (สนุกวิทย์  

พลังคิด เพื่ออนำคต) กิจกรรมกำรประดิษฐ์ชุดทดลองกำรสอนวิทยำศำสตร์อย่ำงง่ำย ในวันที่  14 – 15 
สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

2) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป ได้สรุปโครงกำรอบรมทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
และทักษะวิชำชีพ (ช้ันปีที่  2 - 4) ระหว่ำงวันที่ 28 สิงหำคม 2562 ถึง 18 กันยำยน พ.ศ. 2562                   
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.12 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร 

จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
1) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศูนย์  
ควำมเป็นเลิศตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรสื่อสำรองค์กำร ได้ให้สื่อมวลชนสัมภำษณ์ในประเด็นผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 
และได้เผยแพร่ทำงสยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์ ฉบับวันที่ 5 ตุลำคม 2562 

3) สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กำร ได้จัดอบรมด้ำนบุคลิกภำพร่วมกับ
อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ ในโครงกำรปลุกพลังสร้ำงคุณค่ำ เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ 
ทำงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ทำงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และนิตยสำรเนช่ันสุดสัปดำห์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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๕.13 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร 

จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
1) รำยงำนแนวทำงกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย โครงกำรควำมร่วมมือ มรภ.-สกว. เมื่อวันที่ 

3 ธันวำคม พ.ศ. 2562   
2) สรุปกำรประชุมหำรือข้อรำชกำรของผู้บริหำรหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ณ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.14 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของกองนโยบายและแผน  
กองนโยบำยและแผน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร

จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
1) สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำร “งำนโมทยกษิณำจิต ประจ ำปี 2562” ในวันพุธที่  

25 กันยำยน พ.ศ. 2562 ณ อำคำร 1 ช้ัน 4  
2) สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร กองนโยบำย            

และแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
3) สรุปรำยงำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ 

ยุทธศำสตร์ชำติและระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ในวันพุธที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2562  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.15 ตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ  
ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรส่งข่ำว พร้อมกิจกรรมของมหำวิทยำลัย

เผยแพร่แก่สื่อมวลชนและตรวจตัดข่ำวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนกันยำยน และเดือน
ตุลำคม พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   งำนประกันคุณภำพ ได้ด ำเนินกำรจัด “โครงกำรประชุมสัมมนำ เรื่อง ระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ” โดยมีวัตถุประสงค์สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2562 จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร



๑๔ 
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มหำวิทยำลัยเข้ำร่วมประชุมสัมมนำดังกล่ำว ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 08.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 จ านวนบุคลากรในสังกัดของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ได้สรุปจ ำนวนบุคลำกรในสังกัดของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ     
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อจัดสรรเงินสวัสดิกำรให้แต่ละหน่วยงำน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 การประชุมจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 
  คณะครุศำสตร์ จัด “กำรประชุมจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรโรงเรียน              
ในเครือข่ำยโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรคิดวิเครำะห์ฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563” ข้ึน เพื่อยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน เขียนและกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียน
ในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้กับโรงเรียน อีกทั้ง พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน 
จังหวัดสมุทรสำคร ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนให้มี             
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน ในวันอังคำรที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ อำคำร 11 ช้ัน 9 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
  ดร.จ านงค์ ตรีนุมิตร แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอควำมอนุเครำะห์ทุกหน่วยงำนจัดส่ง                      
แบบติดตำม ปค.5 และแผนควำมเสี่ยงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เนื่องจำกจะต้องมีกำรสอบทำนและ
วิเครำะห์ภำพรวมเพื่อส่งให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย                        
และกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สำมำรถส่งข้อมูลได้เนื่องจำกข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
   
เลิกประชุม เวลา ๑6.30 น. 

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


