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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 3/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย   มหำบรรพต ที่ปรกึษำด้ำนงบประมำณ 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ ์ วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรกึษำด้ำนวิชำกำร 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบด ี
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบด ี
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบด ี
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ (แทน) คณบดีคณะครุศำสตร ์
12. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๑๔. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักด ี (แทน) คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
1๗. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
1๘. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๑๙. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๒๐. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์หทัยรัก   ตุงคะเสน (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบรกิำรฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
2๔. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
2๕. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 
 
 
 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่4/2562 วันพฤหสับดทีี่ 11 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 09.30 น. 



๒ 
 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุง่โรจนเ์จริญ ติดรำชกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ ติดรำชกำร 

3. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ติดรำชกำร 

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติศักดิ ์ ลักษณะงำม ติดรำชกำร 

5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ติดรำชกำร 

6. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข ติดรำชกำร 

7. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ ติดรำชกำร 

8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ติดรำชกำร 

9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์ บัวทอง ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
2. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
3. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
4. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
5. นำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
6. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
7. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
8. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

1. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤด ี แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย ์ พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้    
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบท่ี 5 
การรับตรงอิสระ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดสอบสัมภำษณ์ นักศึกษำระดับปริญญำตร ี
ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 รอบที่ 5 กำรรับตรงอิสระ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมอำคำร 1 ช้ัน 4 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.2 ก าหนดการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดกำรบันทึกเทปถวำยพระพรชัยมงคล 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ณ สถำนีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2562 โดยคณะผู้บริหำรแต่งกำยชุดปกติขำวพร้อมกันที่ส ำนักประชำสัมพนัธ์และสำรสนเทศ อำคำร 12 
ช้ัน 1 รถตู้ออกเดินทำง เวลำ 09.30 น.  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 3/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕62 โดยไม่มีกำรแก้ไข  

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2562 โดยไม่มี             
กำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
  3.1 การขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการส่วนท่ีเพ่ิมเติม 
(PHASE 2)  
  สืบเนื่องจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนรวม
และปฏิบัติกำรสูง 12 ช้ัน จ ำนวน 1 หลัง ด้วยเงินงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปี 2561 วงเงินทั้งสิ้น 
139,500,000 บำท (หนึ่งร้อยสำมสิบเก้ำล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง 3 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2561 – 2563 ซึ่งอำคำรดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงในปี พ.ศ. 2562 และยังไม่สมบูรณ์
เนื่องจำกมีรำยกำรที่ไม่ได้อยู่ในงบประมำณในกำรก่อสร้ำงครั้งนี้ กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมจึงได้ท ำ
รำยกำรงำนส่วนที่เหลือที่ต้องด ำเนินกำรให้อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำรเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้ง ำน             
โดยงำนเพิ่มเติมส่วนที่เหลือนี้ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำน เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บำท (สี่สิบล้ำน
บำทถ้วน) เพื่อให้กำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงต่อเนื่อง              
กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้จัดท ำรำคำและรำยกำรที่ต้องเพิ่มเติม และขอควำมอนุเครำะห์
มหำวิทยำลัยอนุมัติแหล่งเงินงบประมำณในกำรก่อสร้ำงครั้งนี้เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

  นายอภิชาติ สิงห์ชัย กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กองนโยบำยและแผนได้ท ำบันทึกช้ีแจงไปยัง                
ส ำนักงบประมำณเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และส ำนักงบประมำณได้ท ำหนังสือตอบกลับมำให้มหำวิทยำลัย
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ด ำเนินกำรตรวจสอบวงเงินที่จะขออนุมัติใหม่ เนื่องจำกจ ำนวนวงเงินและรำยละเอียดไม่ตรงกันพร้อมแนบ
เอกสำรเพิ่มเติมให้ส ำนักงบประมำณพิจำรณำใหม่อีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบดี และ
นำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผนรวบรวมเอกสำร และตรวจสอบเอกสำร              
อย่ำงละเอียดและรอบคอบก่อนน ำส่งส ำนักงบประมำณอีกครั้ง 

ระเบียบวา ระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1  การเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา  
  บัณฑิตวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง ระเบียบบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย              
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรเทียบโอนควำมรู้จำกกำรศึกษำนอกระบบ และ/หรือ กำรศึกษำตำม
อัธยำศัย ในระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2562  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่ำ เสนอให้บัณฑิต
วิทยำลัยศึกษำข้อมูลกำรเทียบโอนจำกหลักสูตร 5 ปี ของสถำบันอื่นที่ด ำเนินกำรแล้ว ว่ำด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง                    
โดยบุคคลใดก็ตำมที่ศึกษำในหลักสูตร 5 ปี ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และต้องกำรศึกษำต่อ
ในระดับปริญญำโท สำมำรถเทียบโอนจำกหลักสูตร 5 ปี ได้ และควรใช้เวลำศึกษำต่อในระดับปริญญำโท                 
ไม่เกิน 2 ปี  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ร่ำงประกำศฯ เรื่อง ระเบียบบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรเทียบโอนควำมรู้จำกกำรศึกษำนอกระบบ และ/หรือ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยในระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2562 และมอบหมำย นำงสำวอรุณี  คู่วิมล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์  ฟุ้งขจร นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล และงำนวินัยและนิติกำร ตรวจทำน              
ร่ำงประกำศฯ โดยละเอียด และด ำเนินกำรลงนำมสู่กำรปฏิบัติต่อไป  

 4.2  การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน เสนอขอให้สภำมหำวิทยำลัย จัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน              
เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง เพื่อให้มหำวิทยำลัยได้ปฏิบัติเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงิน             
กำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มำตรำ 79 โดยข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และอธิกำรบดี จึงน ำเข้ำ                
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ดังน้ี 
  1) กำรปฏิบัติกำรตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภำยใน ควรด ำเนินกำรต่อหน่วยรับตรวจ             
และพัฒนำในลักษณะให้ค ำแนะน ำ ช่วยกลั่นกรอง และตรวจสอบแก้ไขในเชิงกัลยำณมิตร  เพื่อช่วยกัน
กลั่นกรองงำนจะได้ไม่ถูกท้วงติงจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  หรือ คณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ปปช.) 
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  2) กำรปฏิบัติกำรตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภำยใน ไม่ควรตรวจสอบย้อนหลังนำน
เกินไป เพรำะอำจส่งผลกระทบต่อหน่วยรับตรวจที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จไปแล้ว และได้รั บกำรตรวจสอบจำก
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  3) หน่วยตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนที่รับรู้ประเด็นปัญหำต่ำงๆ ของหน่วยงำน             
ซึ่งบำงประเด็นปัญหำเกิดจำกปัจจัยภำยนอก และเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนอื่นๆ จึงเล็งเห็นว่ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยในควรเป็นตัวกลำงในกำรช้ีแจงประเด็นปัญหำต่ำงๆ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบและร่วมกันแก้ไข
ปัญหำ    

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรจัดต้ังหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ 
บำงเขียว ช่วยตรวจสอบรำยละเอียดกำรจัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ หำกมีแก้ไขให้แจ้งหน่วยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรแก้ไขและ เตรียมกำร
น ำเสนอต่อไป และมอบหมำย นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี เตรียมกำรและ
ด ำเนินกำรแก้ไขตรวจสอบ และจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ของมหำวิทยำลัยให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  

 4.3  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครบระยะเวลาความร่วมมือ  
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ท ำควำมร่วมมือ กับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ในกำรจัดท ำโครงกำรผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรประกอบกำรธุรกิจ  
มีก ำหนดระยะเวลำ 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 ถึงปีกำรศึกษำ 2562 บัดนี้ บันทึกข้อตกลง  
ควำมร่วมมือฉบับดังกล่ำว ใกล้จะครบก ำหนดระยะเวลำควำมร่วมมือแล้ว จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำกำรต่ออำยุบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรต่ออำยุบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน)             
ในกำรจัดท ำโครงกำรผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรประกอบกำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัย           
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ    

 4.4  ประกาศฯ เรื่อง ตัวชี้วัดหลักสูตรความเป็นเลิศ และประกาศฯ เรื่องหลักสูตรความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 และการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  1) มหำวิทยำลัยได้จัดท ำประกำศฯ เรื่อง ตัวช้ีวัดหลักสูตรควำมเป็นเลิศ ประจ ำปีกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2562 จ ำนวน 9 ตัวช้ีวัด และประกำศฯ เรื่อง หลักสูตรควำมเป็นเลิศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 11 หลักสูตร 
  2) คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ
ก ำหนดกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน / หลักสูตร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – 
กันยำยน พ.ศ. 2562 และได้ส่งแนวทำงกำรสัมภำษณ์ประกอบกำรตรวจเยี่ยมหลักสูตรควำมเป็นเลิศ                   
ทั้ง 11 หลักสูตร มำเพื่อจัดเตรียมข้อมูลส ำหรับคณะกรรมกำรฯ เพื่อเป็นข้อมูลก่อนกำรเข้ำตรวจเยี่ยม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ประกำศฯ เรื่อง ตัวช้ีวัดหลักสูตรควำมเป็นเลิศ และประกำศฯ เรื่องหลักสูตรควำม
เป็นเลิศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และกำรตรวจเยี่ยมของ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
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 4.5  การน าเสนออัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีบัญชีเงินฝำกประเภทประจ ำ และออมทรัพย์ 
กับธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) กองคลังได้ตรวจสอบข้อมูลเงินฝำกธนำคำร ดังนี้ 
  1) บัญชีเงินฝำกประจ ำ เลขที่ 461-535966-0 มียอดครบก ำหนด จ ำนวน 4 รำยกำร 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 608,550,000.00 บำท (หกร้อยแปดล้ำนห้ำแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
  2) บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ เลขที่  401-0088741-0 มียอดเงินคงเหลือในบัญชี 
97,444,868.92 บำท (เก้ำสิบเจ็ดล้ำนสี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบแปดบำทเก้ำสิบสองสตำงค์ )              
ขออนุมัติถอนเงินจ ำนวน 50,000,000.00 (ห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) เพื่อน ำฝำกเข้ำบัญชีฝำกประจ ำ 
  กองคลัง ได้ติดต่อขอให้ธนำคำรเสนออัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำในอัตรำดอกเบี้ยพิเศษ 
ดังนี้ 

ธนาคาร อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลา 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ 1.900% 12 เดือน 

ธนำคำรกรุงเทพ 1.775% 11 เดือน 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  1) ให้น ำบัญชีเงินฝำกประจ ำ เลขที่ 461-535966-0 มียอดครบก ำหนด จ ำนวน              
4 รำยกำร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 608,550,000 บำท (หกร้อยแปดล้ำนห้ำแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) น ำฝำกเข้ำ
บัญชีธนำคำรไทยพำณิชย ์อัตรำดอกเบี้ย 1.900% ระยะเวลำ 12 เดือน  
     2) อนุมัติถอนเงินจ ำนวน 50,000,000 บำท (ห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) บัญชีเงินฝำก
ออมทรัพย์ เลขที่ 401-0088741-0 เพื่อน ำฝำกเข้ำบัญชีฝำกประเภทประจ ำของธนำคำรไทยพำณิชย์      
อัตรำดอกเบี้ย 1.900% ระยะเวลำ 12 เดือน  

 4.6  การจัดตั้งกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง) และกองทุนทดแทน  
  สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ได้จัดประชุมพนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินงบประมำณแผ่นดิน)  
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยในที่ประชุมมีกำรลงประชำมติกำรขอรับเงินเดือนเต็ม  
1.5 และ 1.7 โดยไม่หักเงินเข้ำกองทุนสวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินงบประมำณแผ่นดิน)  
มหำวิทยำลัยได้ เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรคืนเงินเพื่อเป็นธรรมให้ แก่พนักงำนมหำวิทยำลัย  
(เงินงบประมำณแผ่นดิน) จึงได้จัดประชุมร่วมกับสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร เพื่อหำข้อสรุปในเรื่องดังกล่ำว 
และน ำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่  3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 มีนำคม พ.ศ. 2562                 
สภำมหำวิทยำลัยได้ให้แนวทำงมหำวิทยำลัย ดังรำยละเอียดแนบ สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรได้ประชุม
หำรือในเรื่องดังกล่ำว และมีมติให้สภำคณำจำรย์ฯ ท ำหนังสือถึงอธิกำรบดี ในกำรพิจำรณำจัดตั้งกองทุน
ประกันสังคม (ส่วนของนำยจ้ำง) และกองทุนทดแทน เพื่อควำมมั่นคงของเงินที่ทำงมหำวิทยำลัยจะจ่ำย                  
ในส่วนของเงินประกันสังคม (ส่วนของนำยจ้ำง) และกองทุนทดแทน ให้ แก่พนักงำนมหำวิทยำลัย                         
(เงินงบประมำณแผ่นดิน) จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ มหำวิทยำลัยด ำเนินกำร 
ดังต่อไปนี้ 
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  1) มหำวิทยำลัยไม่สำมำรถจัดตั้งกองทุนใหม่ได้ เนื่องจำกมีกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย 
(0.2) อยู่แล้ว แต่เงินในกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัยจะลดลง เพื่อจัดสรรเงินให้แก่พนักงำนมหำวิทยำลัย
งบประมำณแผ่นดินตำมที่ได้ร้องขอนั้น โดยมหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรจัดสรรเงินตำมจ ำนวนที่พนักงำน
มหำวิทยำลัยแต่ละคนพึงไดเ้พื่อไปจัดสวัสดิกำรด้วยตนเอง 
  2) ส่วนกำรปรับค่ำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยใหม่นั้น ต้องเป็นไปตำมมติที่ประชุมของ
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งจะประชุมในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ แนวทำงกำรจัดสรรเงินให้แก่พนักงำนมหำวิทยำลัยเพื่อจัดสวัสดิกำรด้วยตนเอง 
และน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล และที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำในล ำดับต่อไป 

 4.7 รายงานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
  1) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ด ำเนินกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 ตำมระบบ TCAS  จึงเสนอมำเพื่อทรำบ 
  2) กำรพิจำรณำให้ทุนศรีสมเด็จส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี  
ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2562 
  3) กำรขอรับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแรกเข้ำคืนเนื่องจำกสำขำวิชำแจ้งปิดหลักสูตร 

มติท่ีประชุม 1. รับทรำบ กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมระบบ TCAS 
  2. เห็นชอบ กำรให้ทุนศรีสมเด็จส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี  
ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2562 
  3. เห็นชอบ กำรขอรับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแรกเข้ำคืนเนื่องจำกสำขำวิชำแจ้งปิดหลักสูตร 

 4.8  การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
  1) มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำค ำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 ก ำหนดกำรรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร รำยช่ือผู้ได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์ ประจ ำปี 2562 และค ำกรำบทูลของนำยกสภำมหำวิทยำลัย
ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
  2) ส ำนักกิจกำรนักศึกษำได้จัดท ำแผนกำรฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ระหว่ำงวันที่  
15 – 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

  3) กองคลัง ได้จัดท ำแผนกำรจัดสรรงบประมำณกำรใช้จ่ำยเงินค่ำลงทะเบียนบัณฑิต  
(ภำยใน มบส.) ในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 - 2560 ประจ ำปีพุทธศักรำช 
2561 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเตรียมกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 – 2560  
และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง หำรือ             
เพื่อเตรียมกำรมอบปริญญำกิตติมศักดิ์แด่ พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) ภำยในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2562 
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 4.9 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 (1 ต.ค. 2561 ถึง 31 พ.ค. 2562) งบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้ 
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผน 
ปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือนพฤษภำคม 2562 (1 ตุลำคม 2561 ถึง 31 
พฤษภำคม 2562) งบประมำณแผ่นดิน, เงินรำยได้ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติ
งำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562                  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
ครั้งที่ 5/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕62 ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี                
ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/๒๕62 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (งบกลางอธิการบดี) ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  
  กองนโยบำยและแผน ได้ส่งรำยงำนสรุปกำรใช้งบประมำณรำยจำ่ยเงนิรำยได้ ประเภท บ.กศ. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ 
(งบกลำงอธิกำรบดี) ได้รับอนุมัติจำกสภำฯ เป็นจ ำนวนเงิน 8,000,000 บำท (แปดล้ำนบำทถ้วน) และได้
ด ำเนินกำรอนุมัติเงิน งวดที่ 1 จ ำนวนเงิน 4,952,884 บำท (สี่ล้ำนเก้ำแสนห้ำหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบ
สี่บำทถ้วน) เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่  7 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวนเงิน 
2,086,772.77 บำท (สองล้ำนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบำทเจ็ดสิบ เจ็ดสตำงค์) รำยละเอียด              
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 การตอบข้อหารือเกี่ยวกับอ านาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนท่ัวไป งบค่าใช้จ่ายบุคลากร 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เดิม) ได้พิจำรณำตอบข้อหำรือเกี่ยวกับอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรเงินอุดหนุน
ทั่วไป งบค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ที่ได้ท ำหนังสือถึงส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ เพื่อให้มหำวิทยำลัยได้ใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคล และกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณหมวดอุดหนุนที่ใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรตำมมติคณะรัฐมนตรีต่อไป รำยละเอียด                 
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.4 ขอชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยนและน าส่งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ส่งหนังสือช้ีแจง
เรื่องกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง หน้ำที่ อ ำนำจ และช่ือส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
  
 ๕.5 แจ้งผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ส่งหนังสือแจ้ง
ผลกำรประเมินรำยงำนควำมก้ำวหน้ำระยะ 6 เดือน เพื่อให้มหำวิทยำลัยน ำควำมเห็นไปประกอบกำร
ด ำเนินงำนวิจัยในระยะต่อไปและเพิ่มเติมเนื้อหำตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรพิจำณำ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ ในรำยงำนควำมก้ำวหน้ำระยะ 12 เดือนต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานการประชุมโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  งำนเลขำนุกำร กองกลำง ได้ส่งรำยงำนกำรประชุมโรงพิมพ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ 
ปีการศึกษา 2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดโครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ 
“เรียนร่วมภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
จ ำนวน 3 รุ่น ระหว่ำงวันที่ 2 มิถุนำยน ถึง วันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับแนวทางการ
บริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ และการจัดการเรียนการสอนแบบเมืออาชีพ” 
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยร่วมกับฝ่ำยวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “ธรรมำภิบำลกับแนวทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
ยุคใหม่ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบมืออำชีพ” ในระหว่ำงวันที่ 27 – 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  
ณ โรงแรมศุภำลัย ป่ำสัก รีสอร์ท แอนด์สปำ จังหวัดสระบุรี รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.9 ชี้แจงการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับแนวทาง            
การบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ และการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ” 
  ตำมที่มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ธรรมำภิบำลกับ 
แนวทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยยุคใหม่ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบมืออำชีพ” และได้แจ้งให้บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว ระหว่ำงวันที่ 27 – 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมศุภำลยั  
ป่ำสัก รีสอร์ท แอนด์สปำ จังหวัดสระบุรี  ตำมค ำสั่ งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                                 
ที่ 1597/2562 เรื่องให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ธรรมำภิบำล
กับแนวทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยยุคใหม่ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบมืออำชีพ” ในกำรนีม้ีผู้ที่ไม่สำมำรถ
เข้ำร่วมโครงกำรได้จัดท ำบันทึกช้ีแจงเหตุผลที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวได้ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์การศึกษาในมหาวิทยาลัยและพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร
อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส่งโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ศูนย์กำรศึกษำในมหำวิทยำลัย และ
พัฒนำศักยภำพ ผู้บริหำร อำจำรย์และบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อ น ำเรียนให้                 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 
มิถุนำยน 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 สรุปผลการเข้าร่วมประชุมหารือการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนาก าลังคนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ได้สรุปผลกำรเข้ำร่วมประชุมหำรือกำร
สร้ำงบัณฑิตพันธ์ุใหม่เพื่อพัฒนำก ำลังคนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 
2562 ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ณ นคร อำคำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 1 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 ขออนุมัติทุนสนับสนุนผลงานท่ีได้รับรางวัล (ในส่วนของนิสิต นักศึกษา) 
  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป คณะครุศำสตร์ ได้ส่งนักศึกษำเข้ำร่วมกำรประกวดโครงงำนวิจัย
ระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 5 กลุ่มฟิสิกส์ ผลกำรตัดสินมีนักศึกษำได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 จ ำนวน 2 คน 
และได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง จ ำนวน 5 คน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.13 การแจ้งผลการตรวจสอบการจัดซื้อชุดปฏิบัติการความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์วัสดุ 
จ านวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ส่งหนังสือแจ้งผลกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อชุดปฏิบัติกำร 
ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิเครำะห์วัสดุ จ ำนวน 1 ชุด ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                     
ผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ มีข้อบกพร่องเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนกำรปฏิบัติรำชกำร ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอแจ้งให้มหำวิทยำลัยควบคุม
หรือก ำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องข้ึนอีกและเพื่อเป็นกำรรักษำวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐอย่ำงเคร่งครัด                           
และขอให้มหำวิทยำลัยฯ เร่งด ำเนินกำรตำมหนังสือแจ้งผลกำรตรวจสอบนี้ โดยแจ้งผลกำรด ำเนินกำรไปให้
ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินทรำบทุก 60 วัน จนกว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทนอธิการบดี 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์  ฟุ้งขจร ได้รำยงำนผลกำรรักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี ระหว่ำง
วันที่ 27 – 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ  
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษาและสาธารณประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และประกาศฯ ว่าด้วยกองทุนเพ่ือการศึกษาและ
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2562 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
กองทุนเพื่อกำรศึกษำและสำธำรณประโยชน์ของมหำวิทยำลัย และประกำศฯ ว่ำด้วยกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
และสำธำรณประโยชน์ พ.ศ. 2562 เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะครุศาสตร์  
  คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) นำงสำวชญำดำ ลำภมงคลนำวิน ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ และนำงสำวจุฑำมำศ  
ถนอมรูป ได้เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง เทคนิคกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสญัญำ และกำรควบคุม
และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ ในวันที่ 6 - 7 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธำนี  
  2) นำงสำวจิรฐำทิพย์ วัฒนพำนิช รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพในกำร
ท ำงำน เรื่อง “ทักษะกำรพูด (Speaking Skill)” ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  



๑๒ 
 

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

  3) รำยงำนสรุปผลกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง เสริมสร้ำงทักษะ                
กำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ และสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกันแบบยั่งยืน และเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 น ำเสนอ
อะไรก็ได้ด้วย Infographic Presention ระหว่ำงวันที่ 11 – 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ 
ซิตี้ จอมเทียน พัทยำ จ.ชลบุรี  
  4) รำยงำนข้อมูลกำรสอบบรรจุเป็นข้ำรำชกำรครูของนักศึกษำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ  
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล 
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรคณะวิทยำกำรจดักำร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที ่
27 มีนำคม พ.ศ. 2562  
  2) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ได้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรกำร
สื่อสำรมวลชนระดับกลำงด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (บสกง.) รุ่นที่ 8 และได้เข้ำร่วม
กิจกรรมในกำรแข่งขันฟุตบอล โดยได้เผยแพร่ทำงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์สยำมรัฐ ฉบับวันที่ 30 
เมษำยน พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.18  รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำภำษำไทย (ค.บ. 5 ปี) ได้สรุปโครงกำรเครอืข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน 5 ปี) 
ได้สรุปโครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (และส่งเสริม  
เพื่อพัฒนำ นักศึกษำสำขำวิชำภำษำไทย-ครุศำสตร์) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ครื้นเครงเพลงพื้นบ้ำน สืบสำน 
อัตลักษณ์ครูไทย”  
  2) สำขำวิชำอำเซียนศึกษำ ได้รำยงำนกำรไปต่ำงประเทศ ณ สำธำรณรัฐอินเดีย เพื่อเข้ำร่วม
กิจกรรมเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในเทศกำล Rangali Bihu ณ ศูนย์วัฒนธรรม Sukpha 
Samanway khetra เมืองจอร์ฮัต รัฐอัสสัม สำธำรณรัฐอินเดีย ในระหว่ำงวันที่ 20 – 22 เมษำยน พ.ศ. 
2562  
  3) สำขำวิชำนำฏยศิลป์ ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมเทศกลำง Dance Xchange Cultural 
Connectivity through Dance ณ Roxas City Province of Capiz ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่ำงวันที่ 26 – 30 
เมษำยน พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.19 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรเครือข่ำยวิจัยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนล่ำง ครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์              
จังหวัดนครปฐม  
  2) รำยงำนผลกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนวิจัยร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ ประจ ำปี 2562 ในระหว่ำงวันที่ 7 - 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมบำงกอกคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
  3) รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพและ
เทคนิคกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัย ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ระหว่ำงวันที่ 22 – 24 
เมษำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถำวัลย์ อำคำรอ ำนวยกำร ช้ัน 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำน
จอมบึง 
  4) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหำสุนัข – แมวจรจัด  และได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์
มติชน หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ และเว็บไซต์ ประชำไท รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  5) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรธนำคำรพำณิชย์ และได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สยำมรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ  
ส ำนักข่ำว INN เว็บไซต์ ประชำไท และเว็บไซต์ Thaistocktoday รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  6) รำยงำนกำรประชุมผู้บริหำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เมื่อวันที่ 27 - 28 
พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบำรมี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.20 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประกวดโครงงำนวิจัย
ระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 5 ณ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 2 
พฤษภำคม พ.ศ. 2562  
  2) ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอู่ทอง อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  3) กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมใหญ ่ณ ห้องประชุม อำคำร 
1 ช้ัน 4 เมื่อวันอังคำรที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562   
  4) บัณฑิตวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรมส ำหรับครู ตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 หลักสูตร
ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู และกำรรำยงำนผลกิจกรรมโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษำดูงำน
แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม กำรศึกษำ และสิ่งแวดล้อม 
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  5) ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งนำนำชำติระดับเอเชีย                
The 13th Cheerleading Asia Internaitonal Open Championships & The 6th ASIAN Junior 
Cheerleading Championships 2019 ณ เมืองทำคำซำกิ ประเทศญี่ปุ่น 
  6) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวที่เกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัย เผยแพร่แก่สื่อมวลชน ประจ ำเดือนเมษำยน และพฤษภำคม 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดนโยบายการใช้เงิน
บ ารุงการศึกษา 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำประกำศฯ เรื่อง กำรก ำหนดนโยบำยกำร
ใช้เงินบ ำรุงกำรศึกษำ เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุม              
ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่ำ ประกำศฯ เรื่อง                 
กำรก ำหนดนโยบำยกำรใช้เงินบ ำรุงกำรศึกษำ ลงวันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 โดยมีกำรเพิ่มเติมในข้อ 5 
ให้น ำเงินร้อยละ 20 จำกเงินบ ำรุงคณะ ส ำนัก สถำบัน และเงินค่ำธรรมเนียมพิเศษเพื่อกำรพัฒนำสำขำวิชำ 
สมทบเพื่อจัดสวัสดิกำรแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด จ้ำงเหมำบริกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเป็นเรื่องของกิจกำรของมหำวิทยำลัยโดยภำพรวม ซึ่งจำกเดิมให้น ำเงิน
เพียงร้อยละ 10 ท ำให้ไม่เพียงพอในกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค (ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ) และหลังจำกสมทบเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกิจกำรของมหำวิทยำลัยแล้วให้น ำไปจัดสรรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี                
จัดท ำโครงกำรลดใช้พลังงำนอย่ำงเร่งด่วน และด ำเนินกำรติดตำมผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
    อาจารย์ ดร. คณกร  สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
   1) นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยแห่งชำติลำว เข้ำศึกษำดูงำนที่บัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันที่ 8 – 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2562  
   2) กำรปรับปรุงส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย อำจำร 11 ช้ัน 5 และห้องเรียน อำคำร 
6 ช้ัน 8, 9 ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.3 การจอดรถในวันซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร 
    นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ                    
ในวันซ้อมพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ในวันที่ 15 – 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ขอควำมอนุเครำะห์ให้น ำรถ
ไปจอดที่อำคำร 24 เนื่องจำกต้องด ำเนินกำรจัดท ำซุ้มส ำหรับบัณฑิตถ่ำยภำพ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑2.25 น. 
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


