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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 6/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. 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. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๕. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
1๘. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
๒๐. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจของส ำนักคอมพิวเตอร ์
2๑. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจของส ำนักวิเทศสมัพันธ์ฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจของส ำนักวิทยบรกิำรฯ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ   แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
2๔. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
29. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่1/2563 วันพฤหสับดทีี่ 9 มกรำคม พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 13.00 น. 
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31. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำป ี คงอินทร ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสัวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
๓7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
39. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชตโ์ภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
42. อำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
45. อำจำรย์ณัฐพล บุญรกัษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๔7. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
48. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
49. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
50. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
52. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
54. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
55. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
๕7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
58. อำจำรย์ ดร.ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
59. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
60. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
61. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
62. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
63. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
64. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ติดรำชกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ติดรำชกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ติดรำชกำร 
4. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ติดรำชกำร 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร ติดรำชกำร 
9. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร ติดรำชกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย ติดรำชกำร 
11. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี ติดรำชกำร 
12. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ ติดรำชกำร 
๑๓. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย ติดรำชกำร 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐกิตต์ิ เหมทำนนท ์ ติดรำชกำร 
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ ติดรำชกำร 
1๖. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ ติดรำชกำร 
1๗. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด ติดรำชกำร 
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ ติดรำชกำร 
๑๙. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ติดรำชกำร 
๒๐. นำยสุวิทย์   มุดทะเล 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 
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 เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 แนะน าผู้บริหารชุดใหม่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหำรชุดใหม่ ดังนี ้
   1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร์ รองคณบดี                     
คณะครุศำสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพิทยำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ            
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ  เย็นเอง และอำจำรย์วิเชียร           
ทุวิลำ  
   2) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร                
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ                 
มำศมำลัย อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี อำจำรย์ไซนิล สมบูรณ์ และอำจำรย์ณัฐพนธ์  เกษสำคร 
   3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์ จำรุจุฑำรัตน์ เป็นรองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ            
ฝ่ำยวิชำกำร  
   4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ  แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทอง
ทวำรวด ี

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.2 การประชุมสถาบันขงจ๊ือโลก 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ระหว่ำงวันที่ 5 - 11 
ธันวำคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ พร้อมคณะ ประกอบด้วย อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้ช่วยอธิกำรบดี เดินทำงไปร่วมกำรประชุมสถำบันขงจื๊อ โลก ประจ ำปี 2562     
ณ มหำวิทยำลัยครุศำสตร์เทียนจิน สำธำรณรัฐประชำชนจีน และเมืองฉำงชำ มณฑลหูหนำน สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 1.3 การน าเสนองบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด  รองอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ                  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  พร้อมทั้ง                 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบดี อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรดี 
และคณะท ำงำนกองนโยบำยและแผน ไดร้่วมน ำเสนองบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ผลปรำกฏว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ไม่ถูกตัดงบประมำณ เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมีวินัย                      
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ในกำรใช้งบประมำณได้ตำมไตรมำส และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีทั้งหมด 29 โครงกำร หน่วยงำนใด    
ที่ได้รับงบประมำณ สำมำรถเตรียมขอใช้งบประมำณดังกล่ำวได้ และในกำรเตรียมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ินต่อองคมนตรี ในวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 
2563 ให้จัดเตรียมนักศึกษำเป็นผู้น ำเสนอโครงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ท้องถ่ิน โดยเป็นโครงกำรที่นักศึกษำ           
คิดเอง ท ำเอง  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุม  
  1) งบประมำณก่อสรำ้งอำคำรนันทนำกำร (สถำนที่จอดรถจักรยำนยนต์) มอบหมำย อำจำรย์ 
ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และนำยสุวิทย์ 
มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ เริ่มด ำเนินกำรได้ 
  2) งบประมำณก่อสร้ำงโรงยำศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี มอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ปณิตำ  แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ             
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี เร่งด ำเนินกำร 
  3) งบประมำณยุทธศำสตร์ มอบหมำย รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด                   
รองอธิกำรบดี และอำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรดี   

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั         

ครั้งที่ 6/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕62  

 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย              
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 โดยมีกำร
แก้ไขดังนี้ 
 หน้ำที่ 22 แก้ไขระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 

 วาระท่ี 4.2  ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์              
มติที่ประชุม แก้ไขเป็น “รับทรำบ มอบอำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำม
จ ำเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งใดยังสำมำรถใช้งำนได้ให้ด ำเนินกำรขอจัดสรรงบประมำณ
แผ่นดิน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง”  

 วาระที่ 4.4 ขออนุมัติอัตราบุคลากร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง 
มติที่ประชุม แก้ไขเป็น “รับทรำบ มอบอำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำรจ้ำงนักศึกษำ
ช่วยงำนโสตทัศนศึกษำ ในช่วงระหว่ำงนำยเกษม ประดำสุข พักรักษำตัวด้ำนกำยภำพบ ำบัด” 

 วาระที ่4.6 การขอเพ่ิมอัตราจ้างอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี) 
มติที่ประชุม แก้ไขเป็น “อนุมัติกำรจ้ำงอำจำรย์สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)  โดยจ้ำงเป็นอำจำรย์
ชำวต่ำงชำติ จ ำนวน 1 อัตรำ โดยใช้งบประมำณเดียวกันกับอำจำรย์ Ana Malaya L. Camaligan และ
มอบหมำยสำขำวิชำภำษำอังกฤษ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (ศศ.บ.4 ปี) ด ำเนินกำรต่อไป” 
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 วาระที่ 4.10 รายงานการตรวจสอบระบบปรับอากาศ อาคาร 7 
มติที่ประชุม แก้ไขเป็น “รับทรำบในหลักกำร มอบอำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ด ำเนินกำร
ปรับปรุงในส่วนที่มีควำมจ ำเป็นเรง่ด่วนโดยให้ใช้งบประมำณค่ำบ ำรุงเครื่องปรับอำกำศและสำธำรณูปโภค และ
ส่วนที่ยังสำมำรถใช้ได้ในระยะหนึ่งนั้นให้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และส ำรวจร่วมกันกับกองอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อม และด ำเนินกำรจัดซื้อเปลี่ยนเครื่องปรับอำกำศอย่ำงน้อย จ ำนวน 100 เครื่อง  โดยให้เสนอ                   
ของบประมำณแผ่นดิน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้ งที่  6/2562                      
โดยไม่มีกำรแก้ไข และรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วย
อธิกำรบดี ครั้งที่ 6/2562 โดยมีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 การเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

ตำมที่กรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำร กรรมกำร
ประเภทกรรมกำรผู้แทนคณบดี และประเภทผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นๆที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ซึ่งมำจำก
กำรเลือกกันเองตำมแต่ประเภทนั้นๆ ได้ว่ำงลง จ ำนวน 3 ต ำแหน่ง อันเนื่องมำจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งของ
รองอธิกำรบดี คณบดี และผู้อ ำนวยกำร เพื่อให้กำรประชุมและกำรด ำเนินกำรต่ำงๆของคณะกรรมกำรบริหำร
งำนบุคคลมหำวิทยำลัยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงน ำเรื่องเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 ต ำแหน่ง ดังนี้ 
  1. รองประธำนกรรมกำร (รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำย) จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
  2. กรรมกำรผู้แทนคณบดี ซึ่งเลือกกันเอก จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
  3. กรรมกำรผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ซึ่งเลือกกันเองจ ำนวน  
1 ต ำแหน่ง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ เลือกกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยทดแทนต ำแหน่งที่ว่ำง  จ ำนวน 3 
ต ำแหน่ง ดังนี้ 
   1. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม เป็น รองประธำนกรรมกำร (รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำย)  
  2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน กรรมกำรผู้แทนคณบดี  
  3. นำงสำวอรุณี คู่วิมล กรรมกำรผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ  

  4.2 การซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นท่ี 2 ชุดพราวพิมาน 

  คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยได้ศึกษำข้อมูลกำรออกจ ำหน่ำย 
สลำกออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพรำวพิมำน ในระหว่ำงวันที่ 2 ธันวำคม 2562 – 15 มกรำคม พ.ศ. 
2563 อำยุสลำก 2 ปี รำคำหน่วยละ 10 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย 1.20 % ต่อปี (เมื่อฝำกครบก ำหนด) 
เงื่อนไขเงินรำงวัล และอื่นๆ ดังเอกสำรแนบ โดยมหำวิทยำได้มีเงินฝำกธนำคำรไทยพำณิชย์ประเภทเงินฝำก
ประจ ำ ครบก ำหนด 7 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 100 ล้ำนบำท จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
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มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำหำรือกำรน ำเงินฝำกที่ครบก ำหนด ด ำเนินกำรซื้อสลำกออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2  
ชุดพรำวพิมำน จ ำนวน 10 หน่วย เป็นเงิน 100,000,000.00 บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำทถ้วน)  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ให้ด ำเนินกำรซื้อสลำกออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพรำวพิมำน จ ำนวน 10 หน่วย 
เป็นเงิน 100,000,000 บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำทถ้วน) และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติในล ำดับต่อไป 

 4.3 ข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน ได้ส่งข้อมูลทำงวิชำกำร ประจ ำเดือนธันวำคม 2562 
ประกอบด้วย รำยละเอียดดังนี ้
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร FIRST TIME ครั้งแรกกับกำรลงทะเบียนเรียน                   
ณ อำคำร 10 ช้ัน 8 ห้อง 1081 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มเป้ำหมำย นักศึกษำช้ันปีที่ 1 
จ ำนวน 170 คน โดยกำรอบรมครั้งนี้มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรมจริง 211 คน 
  2) รำยงำนผลกำรรับสมัคร รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)  ปีกำรศึกษำ 2563 
  3) รำยงำนสรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรกำรให้ทุนนักศึกษำผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
มหำวิทยำลัย (พี่ชวนน้อง) ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2563 
  4) เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบ
คลังหน่วยกิต ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2562  

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็น ดังน้ี 
  1) ผลกำรรับนักศึกษำที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย มอบแต่ละคณะ และรองศำสตรำจำรย์สำยัณ 
พุทธลำ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล วำงแผนยุทธศำสตร์เชิงรุกเพื่อท ำให้จ ำนวนนักศึกษำเพิ่มข้ึน 
  2) มอบรองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ และผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล                  
นัดประชุมประธำนสำขำวิชำ โดยช้ีแจงนโยบำย เช่น สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ค.บ.) มีแผนรับสมัคร 90 คน แต่มี            
ผู้มำสมัคร 112 คน ส่วนเกินให้แนะน ำไปสมัคร สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ศศ.บ.) และสำมำรถเป็นครูได้                 
โดยมีหลักสูตรพัฒนำครู  ซึ่งนักศึกษำที่เรียน ศศ.บ. หรือ วท.บ. สำมำรถเรียนวิชำพัฒนำครูควบคู่กัน 
  3) ในส่วนของนักศึกษำครู ปี 2562 เป็นต้นไป นักศึกษำที่จบประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู 
และนักศึกษำครุศำสตร์ 4 ปี ต้องสอบรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู และกลุ่ม (ศศ.บ.) หรือ (วท.บ.)                       
หำกต้องกำรเป็นครู ต้องเรียนหลักสูตรพัฒนำครู และต้องไปสอนในโรงเรียนก่อน จึงสำมำรถขอใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพครูได้      

มติท่ีประชุม 1. รับทรำบ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร FIRST TIME ครั้งแรกกับกำรลงทะเบียนเรียน                   
รำยงำนผลกำรรับสมัคร รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)  ปีกำรศึกษำ 2563 และรำยงำนสรุปจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรกำรให้ทุนนักศึกษำผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย (พี่ชวนน้อง) ระดับปริญญำตรี ภำค
ปกติ ปีกำรศึกษำ 2563 
  2. เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบคลังหน่วยกิต 
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2562 และมอบหมำยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำ หำกมีข้อเสนอแนะ
หรือมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้ง นำงสำวอรุณี คู่วิมล   
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
  ๕.1 มติย่อการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562  

           สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุม วิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย  
ครั้งที่ 3/๒๕62 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕62 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 
อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ำมติย่อกำรประชุม วิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้ งที่  3/๒๕62                       
น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ชุมชนวัดประดิษฐำรำม ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ     

ที่ให้ควำมอนุเครำะห์เรื่องต่ำงๆ ในพิธีรับสมณศักดิ์พัดยศของเจ้ำอำวำสวัดประดิษฐำรำมที่ได้รับโปรดเกล้ำ
พระรำชทำน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 7 
  ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ให้สถำบันส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ส ำนักงำน ก.พ.ร .  
ในฐำนะหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ ในสังกัดของส ำนักงำน ก.พ.ร. ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำอบรมหลักสูตร  
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 7 ส ำนักงำน ก.พ.ร.
จึงขอเชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ส่งบุคลำกรซึ่งจะได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูง 
และมีคุณสมบัติตำมที่หลักสตูรก ำหนด สมัครเข้ำรับกำรคัดเลอืกเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำอบรมในหลกัสตูรดังกลำ่ว 
จ ำนวนไม่เกิน 2 ท่ำนรำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 ก าหนดการงานวันคล้ายวันพิราลัยฯ และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย 
  มหำวิทยำลัยได้จัดกิจกรรมงำนสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ                
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2563  ระหว่ำงวันที่ 10 – 12, 17 – 19 มกรำคม พ.ศ. 2563 จึงได้
จัดท ำก ำหนดกำร และพิธีบวงสรวงถวำยเครื่องสังเวย งำนวันคล้ำยวันพิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ              
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ    

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้บริหาร และบุคลากรดีเด่น เพ่ือเข้ารับ
รางวัล ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563   
  งำนสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งฯ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำประกำศ
มหำวิทยำลัย เรื่อง รำยช่ือผู้ได้รับกำรพิจำรณำเป็นผูบ้รหิำร และบุคลำกรดีเด่น เพื่อเข้ำรับรำงวัล ตำมโครงกำร
อนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.6 ค าสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจเวรยามในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563   
  มหำวิทยำลัยได้จัดท ำค ำสั่ง เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจเวรยำมในวันหยุด                     
ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 ประกาศการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 3 ส านัก  
และก าหนดการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ    
  มหำวิทยำลัยได้จัดท ำประกำศฯ เรื่องกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน และส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และก ำหนดกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรทั้ง 3 ส ำนัก รำยละเอียด                  
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำร (MOU) ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ กับ Lipa City Colleges เมื่อวันที่  
21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานจ านวนโครงการเดิน – ว่ิงการกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 2 และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการศึกษาและ
สาธารณประโยชน์ (ฉบับแก้ไข) 
  รองศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ รองอธิกำรบดี ได้สรุปเรื่องรำยงำนจ ำนวนผู้สมัครเข้ำร่วม
โครงกำรเดิน – ว่ิงกำรกุศล บ้ำนสมเด็จ ครั้งที่ 2 และประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ทุนสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อกำรศึกษำและสำธำรณประโยชน์ (ฉบับแก้ไข)   
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 6/2562  
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 สรุปผลการประชุมหารือกับ Guangxi Haibo Education Consulting Limited Company 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้สรุปผลกำรประชุมหำรือเรื่องกำรรับนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี เอกบริหำรธุรกิจ สำขำผู้ประกอบกำรและสำขำกำรตลำด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.11 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ และอำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก ได้สรุปรำยงำน                       
กำรเข้ำร่วมประชุมกำรตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2562 ณ โรงแรมวังสวนสุนันทำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนกำรประชุ ม
เตรียมควำมพร้อมกำรช้ีแจงต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สภำผู้แทนรำษฎร  ของ อว. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562                 
ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อำจำรย์พระจอมเกล้ำ สป.อว.(โยธี) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 หนังสือขอบคุณ 
  Phnom Penh International University (PPIU)  ได้ ส่ งหนั งสื อแสดงควำมขอบ คุณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ได้เปิดโอกำสให้นักศึกษำ Phnom Penh International 
University (PPIU) เข้ำมำศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมชี้แจง “PMU พบประชาคมวิจัย” 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วม                   
กำรประชุมช้ีแจง “PMU พบประชำคมวิจัย” ในวันอังคำรที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์ 
บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ    

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 การยกระดับความร่วมมือผลิตครูสอนภาษาจีน 
  มหำวิทยำลัย ได้น ำข่ำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกับมหำวิทยำลัย                   
ครุศำสตร์เทียนจิน เดินหน้ำสำนต่อควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกัน เพื่อเปิดโอกำสและช่องทำงในกำรผลิต
และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรครูภำษำจีนใหม้ีคุณภำพย่ิงข้ึน เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลยั                     
ครุศำสตร์เทียนจิน สำธำรณรัฐประชำชนจีน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.16 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทนอธิการบดี   
  อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่รักษำรำชกำรแทน
อธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 18 – 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.17 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส่งสรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอำคำร 1 ช้ัน 4 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.18 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล 
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ               
เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแสนด์ 4.0 “สัมมนำกำรจัดกำรโลจิสติกส์” ในวันที่ 16 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2562 ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  2) สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน ได้รำยงำนผลโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัด
กำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมย่อยที่ 4 “อบรมทักษะกำรเป็นผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ครั้งที่ 12”               
ในระหว่ำงวันที่ 9 – 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติกำรโทรทัศน์ ช้ัน 7 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.19 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) โครงกำรขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎหมำยจรำจร ได้รำยงำนกำรอบรมโครงกำรบริกำรวิชำกำร
แบบให้เปล่ำ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ห้องอบรมช้ัน 3 อำคำร 24 
  2) สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรกำรเข้ำร่วมจัดงำนแสดงผลงำน
วิชำกำรวันนิทรรศกำรวิชำกำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ประจ ำปี 2562 ในระหว่ำงวันที่ 18 – 20 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ จังหวัดนครนำยก 
  3) สำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ได้ส่งสรุปรำยงำนผลกำรจัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ
เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมเรื่องคุณค่ำแห่งภำพยนตร์ไทย                            
ณ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
  4) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนฯ  
ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2562 
  5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปกำรเข้ำร่วม
กำรประชุมสถำบันขงจื๊อโลก ครั้งที่ 14 และกำรประชุมวิชำกำร “กำรศึกษำภำษำจีนนำนำชำติ” ประจ ำปี 
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2562 เมื่อวันที่  9 – 10 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์กำรประชุมนำนำชำติ โรงแรม St-Tropez                                    
เมืองฉำงซำ มณฑลหูหนำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
  6) คณะครุศำสตร์ ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำรประดิษฐ์ชุดทดลองกำรสอน
วิทยำศำสตร์อย่ำงง่ำย ประสบกำรณ์ตรงจำกครูผูเ้ช่ียวชำญไปสู่นักศึกษำครูมือใหม่ ภำยใต้โครงกำร “Cgevron 
Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนำคต” ระหว่ำงวันที่ 11 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
  7) สำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้สรุปผลกำรจัดโครงกำรจัดท ำ
ข้อสอบวัดผลกำรศึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ในวันที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562  
  8) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนศูนย์วิจัย 
กัญชำฯ ประจ ำเดือนสิงหำคม - ตุลำคม พ.ศ. 2562 
  9) กองนโยบำยและแผน ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร                     
“ผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562” 
  10) สำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรเกษตรฯ คณะวิทยำศำสตร์ฯ ได้แจ้งให้ทรำบว่ำ  
อำจำรย์จำรุกิตติ์  ดิษสระ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรเกษตรและซัพพลำยเชน ประสบ
อุบัติเหตุ รถกระบะข้ำมเกำะกลำงถนนมำชน ท ำให้ได้รับบำดเจ็บแขนขวำหักและศรีษะแตก ผลจำกกำร
เอกซเรย์ มีเลือดออกจำกเยื่อสมอง ได้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่ 17                        
จังหวัดสุพรรณบุรี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.20 การเห็นชอบให้หลักสูตรพหุวิทยาการไปสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
  สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2562 ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรศึกษำ และนวัตกรรมกำรจัด                 
กำรเรียนรู้ (หลักสูตรพหุวิทยำกำร) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และเห็นชอบหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบริหำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยำกำร) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และ
เนื่องจำกทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรพหุวิทยำกำร จึงเห็นชอบให้ทั้งสองหลักสูตรสังกัดบัณฑิตวิทยำลัย                     
แต่คณำจำรย์ให้สังกัดคณะเดิม 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.21 รายงานผลการด าเนินงานรายได้จากการบริการตามภารกิจ 
  คณะกรรมกำรรำยได้ ได้จัดท ำรำยงำนสรุปรำยรับ-รำยจ่ำย และกำรจัดสรรรำยได้ตำมภำรกจิ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยได้ทรำบผลกำรด ำเนินงำน
และพิจำรณำกำรจัดสรรค่ำตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
  1. รำยงำนสรุปรำยรับ – รำยจ่ำย และกำรจัดสรรรำยได้ตำมภำรกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนรอบ 3 ปี เงินรำยได้ตำมภำรกิจ 
  3. แบบจัดสรรสวัสดิกำรหน่วยงำน 
  4. พิจำรณำร่ำงกำรจัดสรรค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยได้จำกกำรบริกำรตำมภำรกิจ 

 5.22 รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้รำยงำนผลกำรเลื่อนเงินเดือนของบุคลำกร รอบที่ 2 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 การเลื่อนขั้นเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
  นางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ มหำวิทยำลัยได้
ด ำเนินกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนให้กับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย.ในเดือนธันวำคม และได้ตกเบิก จ ำนวน 2 เดือน 
ส่วนพนักงำนมหำวิทยำลัยที่ได้โบนัส มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรโอนเข้ำบัญชีพร้อมเงินเดือนใหม่ภำยในเดือน
ธันวำคม 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของคณะครุศาสตร์ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ คณะครุศำสตร์ 
ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ำยจำกส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 28 แห่ง ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถ่ินโดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง (ปีที่ 4) และ
โครงกำรพัฒนำครูเพื่อพัฒนำผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 (โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏฯ) ในวันจันทร์
ที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 10 อำคำร 30 คณะครุศำสตร์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 ขอเชิญร่วมงานท าบุญและเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ของคณะครุศาสตร์ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ คณะครุศำสตร์                 
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหำรร่วมงำนท ำบุญและเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ของคณะครุศำสตร์ ในวันอังคำรที่ 24 
ธันวำคม พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการสอนอย่างมืออาชีพ : อาจารย์ท่ีปรึกษามืออาชีพ
ในยุคดิจิทัล และการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การท าผลงานทางวิชาการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ คณะ
มนุษยศำสตร์ ได้จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์ด้ำนกำรสอนอย่ำงมืออำชีพ : อำจำรย์ที่ปรึกษำ                 
มืออำชีพในยุคดิจิทัล และกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์สู่กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร                  
ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสีหรำชเดโชชัย อำคำร 24 ช้ัน 4 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “Mixed : Coolest 
Sports & Masks 2020” 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ ก ำหนดจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสังสรรค์ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ “Mixed : 
Coolest Sports & Masks 2020 ณ ห้องประชุมสีหรำชเดโชชัย อำคำร 24 ช้ัน 4 และพิธีบวงสรวงสักกำระ 
เนื่องในวันคล้ำยวันสมภพของสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) และพิธีสักกำระพระพุทธรูป
ปำงห้ำมสมุทร ที่ศำลช้ันดำดฟ้ำอำคำร 27  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 ก าหนดส่งของขวัญจับฉลากเน่ืองในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจ าปี 2563 “แต้มสี เติมฝัน 
มากันเป็นทีม” 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ก ำหนดส่งของขวัญจับฉลำกเนื่องในงำน
เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจ ำปี 2563 “แต้มสี เติมฝัน มำกันเป็นทีม” ส ำหรับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร              
มหำวิทยำลัย (กอม.) ของขวัญรำคำ 1,000 บำท และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ของขวัญ
รำคำ 500 บำท ส่งของขวัญได้ที่ งำนพัสด ุภำยในวันจันทร์ที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.7 มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำขอแสดงควำมอำลัยแด่คุณพ่อของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดยมหำวิทยำลัยร่วมเป็น
เจ้ำภำพสวดพระอภิธรรม ในวันที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ วัดเจ้ำอำม กรุงเทพมหำนคร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.8 การประชมุเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดประชุมเครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมและเตรียมข้อมูลกำรน ำเสนอนิทรรศกำร เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่              
ของมหำวิทยำลัยในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร เพื่อศึกษำและรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรอุดมศึกษำ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ  และด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง       
ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ช้ัน 6 อำคำร 11  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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เลิกประชุม เวลา ๑6.30 น.  

 

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


