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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 1/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 มกราคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 13.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนำนิมิตกูล รองอธิกำรบด ี
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย   มหำบรรพต รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
5. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุง่โรจนเ์จริญ รองอธิกำรบด ี
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบด ี
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบด ี
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

1๐. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๒. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๕. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๗. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
1๘. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๑๙. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๒๐. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๑. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๕. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
2๖. อำจำรย์พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
2๗. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
๒๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
3๐. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่2/2561 วันพฤหสับดทีี่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕61 เวลำ 09.0๐ น. 
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3๑. อำจำรย์ ดร.ศศิกญัชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์   
๓๒. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
3๓. อำจำรย์วรญัญำ   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๔. อำจำรย์ ดร.ทัชชญำ วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๕. อำจำรย์อภิญญำ หนูม ี รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๗. อำจำรย์กันยำวรรนธ์ ก ำเนิดสินธ์ุ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
3๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศศิธร   สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
๓๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำ อมร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
4๐. อำจำรย์วนิดำ   ช่ืนชัน รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
4๑. อำจำรย์ ดร.อรพมิพ์   มงคลเคหำ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
4๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
4๓. อำจำรยส์ุเมธ   ใจเย็น รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
4๔. อำจำรย์ภัทริำ มำศมำลัย รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
4๕. อำจำรย์วรศิร ิ ผลเจริญ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
4๖. อำจำรย์อดิเรก วัชรพัฒนกลุ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
4๗. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
4๘. อำจำรย์ชัชศรัณย์   จิตคงคำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
๔๙. อำจำรย์ ดร.คณกร   สว่ำงเจรญิ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
5๐. อำจำรย์ ดร.สุภำพร   ศรีหำม ี รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
5๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี   คงอินทร ์ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
5๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร ์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
5๓. อำจำรยจ์ีระพันธ์ อ่อนเถ่ือน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
5๔. อำจำรยส์มภำศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
5๕. อำจำรย์ ดร.สเุนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
5๖. อำจำรยส์ุรินทร ์ ผลงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
5๗. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
5๘. อำจำรยส์มศักดิ ์ อยู่บรบิูรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๕๙. อำจำรย์นิศำกร   เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
6๐. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจริกิตต์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
6๑. อำจำรย์วิชุณี   สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
6๒. อำจำรย์ขวัญนภำ   วัจนรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
6๓. อำจำรย์ธีรำพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
6๔. อำจำรยเ์พียรพิลำส  พิริยำโภคำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
6๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
6๖. อำจำรย์อมัพร เลิศณรงค์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
6๗. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
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6๘. อำจำรย์วรรณรจุ   มณีอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
๖๙. อำจำรยห์ทัยรัก   ตุงคะเสน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
7๐. อำจำรยจ์ักฤษณ์ พนำล ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
7๑. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
7๒. อำจำรย์อำรียำ   จุ้ยจ ำลอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
7๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
7๔. อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
7๕. อำจำรย์ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
7๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
7๗. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
78. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
79. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
80. อำจำรยป์ณิตำ   แจ้ดนำลำว รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
81. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
82. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล (แทน) ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
83. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
84. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
85. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ ติดรำชกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต   โกวิทวที ติดรำชกำร 

๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ ติดรำชกำร 

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ ติดรำชกำร 

5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
2. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำทีห่ัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

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

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.3๐  น. 
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 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 สวัสดีปีใหม่และมอบของท่ีระลึกเน่ืองในวันปีใหม่ ประจ าปี 2561 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้มอบเข็ม 150 ปี สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ                  
ศรีสุริยวงศ์ เป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแผ่นดิน และสมุดบันทึกรำชภัฏ เป็นที่ระลึกแก่คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยเนื่องในวันปีใหม่ ประจ ำปี 2561 และร่วมจับรำงวัลทองค ำ จ ำนวน 3 เส้น เพื่อเป็นของขวัญ
ส ำหรับกำรทุ่มเทท ำงำนอย่ำงหนักตลอดระยะหนึ่งปีที่ผ่ำนมำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 1.2 การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำร            
สรรหำประธำนกรรมกำรส่งเสริมกจิกำรมหำวิทยำลัย ตำมข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย พ.ศ.2560 และได้จัดท ำประกำศ
คณะกรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรด ำเนินกำรสรรหำประธำน
กรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรสรรหำประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย สอดคล้องกับหน้ำที่ของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย พ.ศ.2560 จึงขอให้หน่วยงำน
ด ำเนินกำรตำมประกำศฯ และเสนอช่ือผู้มีสิทธิได้รับกำรสรรหำเป็นประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย มำยังเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย ระหว่ำง
วันที่ 15 – 22 มกรำคม พ.ศ.2561 เวลำ 09.00 น. – 16.30 น. ณ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ช้ัน 14 
อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 1.3 รายงานสรุปจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์ท่ีมารายงานตัว 
  ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบยีน ได้รำยงำนกำรสรุปจ ำนวนผู้ยืนยันสทิธ์ิที่มำรำยงำนตวั 
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ TCAS ปีกำรศึกษำ 2561 รอบที่ 1 (1/1) กำรรับนักศึกษำด้วย 
Portfolio รวมทั้งสิ้น 381 คน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 1.4 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 1 (140)/2561 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ ครั้ งที่  1 (140)/2561 ในวันเสำร์ที่  3 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561                   
ณ ห้องประชุมใหญ่  อำคำร 1 ช้ัน 4 โดยมีวำระกำรประชุมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ               
ได้ด ำเนินกำรเสนอสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) เป็นบุคคลส ำคัญของประเทศไทย 
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เพื่อให้ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศพิจำรณำให้กำรรับรอง เนื่องจำกสมเด็จเจ้ำพระยำ
บรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ได้อุทิศตนในกำรท ำงำนเพื่อประเทศชำติ ได้สร้ำงผลงำนที่เป็นประโยชน์ 
ทั้ งในด้ำนสังคม วัฒนธรรม และกำรต่ำงประเทศ รวมทั้ งได้ด ำรงต ำแหน่งผู้ส ำเร็จรำชกำรแผ่นดิน                                 
ในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ ระหว่ำงปี พ.ศ.2411 – 2416 ซึ่ งได้มี คุณูปกำร                  
ในกำรวำงรำกฐำนควำมเจริญใหแ้ก่ประเทศไทย ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ กำรส่งเสริมสันติวัฒนธรรม
และกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำงๆ ในกำรประชุมดังกล่ำวด้วย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขำนุกำรฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันอังคำรที่ 19 ธันวำคม พ.ศ.2560  

มติท่ีประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560 โดยไม่มี
กำรแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง  
 3.1 (ร่าง) แนวทางการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  มหำวิทยำลัยจ ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ และ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน มีควำมประสงค์จะขอตั้งส่วนรำชกำรใหม่เพิ่มข้ึน โดยให้เหตุผลว่ำ
มหำวิทยำลัยมีควำมเจริญเติบโตก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยพิจำรณำจำกจ ำนวน
นักศึกษำ อำคำรสถำนที่ คณำจำรย์และบุคลำกร ภำยใต้กำรบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด จึงขอจัดตั้งส่วนรำชกำรเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจที่มหำวิทยำลัยด ำเนินกำร
อยู่ในปัจจุบัน และเพื่อสำมำรถรองรับกำรขับเคลื่อนภำรกิจของมหำวิทยำลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีติดตำมผลและด ำเนินกำร            
อย่ำงเร่งด่วนในส่วนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อให้ได้โครงสร้ำงที่ถูกต้องตำมระเบียบ
รำชกำรต่อไป 

 3.2 รายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนสถำนะและกำรใช้จ่ำยงบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ.2560 ซึ่งมหำวิทยำลัยได้รับงบลงทุน ทั้งสิ้น 41 รำยกำร โดยสรุป
ได้ดังนี ้ 
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ที่ ผลผลิต 

หมวดรายจ่าย 
(จ านวนรายการ) 

ตัดเงินจากกอง
แผน 

(จ านวนรายการ) 

กระบวนการ
พัสดุ 

(จ านวน
รายการ) 

เบิกจ่าย 
(จ านวน
รายการ) ครุภัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

1 ด้ำนสังคมศำสตร์ 23 3 26 15 2 
2 ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5 5 0 
3 ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 7 3 10 6 0 

รวม 33 8 41 26 2 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบดี และอำจำรย์ ดร.
สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบดี ก ำกับติดตำมกำรเบิกจ่ำยค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง และรำยงำนสถำนะและ            
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ให้เป็นไปตำมส ำนักงบประมำณก ำหนด 

 3.3 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  คณะรัฐมนตรี ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนของรัฐเร่งรัดกำรก่อหนี้             
โดยรำยจ่ำยลงทุนปีเดียวจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 1 ยกเว้นรำยกำรที่มีคุณลักษณะ
พิเศษหรือจัดหำจำกต่ำงประเทศ รำยจ่ำยลงทุนที่มีวงเงินต่อรำยกำรเกิน 1,000 ล้ำนบำท และรำยจ่ำยลงทุน
ผูกพันรำยกำรใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 กรมบัญชีกลำง จึงขอให้มหำวิทยำลัย
ติดตำมกำรเร่งรัดกำรก่อหนี้และกำรเบิกจ่ำยเงินของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ทั้งนี้ 
กรมบัญชีกลำงได้จัดเจ้ำหน้ำที่เพื่อเป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงกรมบัญชีกลำงกับส่วนรำชกำร ตลอดจนให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ สนับสนุนข้อมูลรวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ที่จะมีผลให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยจะประสำนงำนและเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนในกำร
ติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของมหำวิทยำลัยฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 โดยจะก ำหนดวันประชุมภำยหลังเพื่อให้ทุกหน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร               
ว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดหรือไม่ 

 3.4  ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ  
  กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีควำมประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่งรวมในครำวเดียวกัน จ ำนวน 2 รำยกำร เพื่อทดแทนก่อนจัดจ ำหน่ำยรถยนตท์ีม่ี
อำยุกำรใช้งำน  
  รำยกำรที่ 1 รถยนต์มินิบัส จ ำนวน 1 คัน เป็นเงินประมำณ 3,000,000 บำท 
  รำยกำรที่ 2 รถยนต์ตู้โดยสำร จ ำนวน 2 คัน เป็นเงินประมำณ  3,000,000 บำท 
  รวมจ ำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 6,000,000 บำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นยำนพำหนะ
และขนส่ง ในกำรสนับสนุนภำรกิจของ คณะ/ส ำนัก/มหำวิทยำลัย ในกำรออกเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรตำม
ภำรกิจดังกล่ำวข้ำงต้น อำทิ กำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ิน กำรผลิตและพัฒนำครู และบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
ตลอดจนกำรสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรมของคณำจำรย์ บุคลำกร พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์  และนำงสำววรรณดี          
อัศวศิลปกุล เร่งด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลสถิติกำรใช้รถ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ำมำประกอบ           
กำรพิจำรณำอีกครั้ง 

 3.5 รายงานผลการจัดตั้งศูนย์การพิมพ์ 
  บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้มีกำรจัดท ำสัญญำให้บริกำรงำนเอกสำรและศูนย์
ผลิตเอกสำรกับมหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรด ำเนินกำรด้ำนศูนย์กำรพิมพ์เป็นไปตำมสัญญำดังกล่ำว มหำวิทยำลัย
ขอแจ้งให้ ทุกหน่วยงำนภำยในรับทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรใช้บริกำรเพื่อประโยชน์ของมหำวิทยำลัย
ต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.6 การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์  
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และได้ด ำเนินกำร
จัดท ำระบบเรียบร้อยแล้ว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล และ                
กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ศึกษำข้อมูลกำรน ำระบบจองห้องประชุมออนไลน์ไปใช้งำนในล ำดับต่อไป  

 3.7 ระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) 
  ระบบประเมินบุคลำกรโดยผู้ร่วมงำน (Peer Assessment) ได้ขยำยระยะเวลำกำรเปิดระบบ 
ถึงวันที่  19 มกรำคม พ.ศ.2561 เป็นรอบสุดท้ำย  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนแจ้งบุคลำกรในสังกัด เข้ำด ำเนินกำรในระบบประเมิน
บุคลำกรโดยผู้ร่วมงำน (Peer Assessment) ภำยในวันที่ 19 มกรำคม พ.ศ.2561  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1 ขออนุญาตเปิดสอบบุคลากรของกองนโยบายและแผนเพ่ือทดแทนอัตราว่าง 
  นำงผ่องพรรณ  ศรีประเสริฐ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน พนักงำนมหำวิทยำลัย 
งบประมำณแผ่นดิน ได้ถึงแก่กรรม ท ำให้ต ำแหน่งงำนนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนว่ำงลง เพื่อควำมต่อเนื่อง
ของกำรด ำเนินงำนที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำงำนที่ต้องใช้ควำมเช่ียวชำญช ำนำญงำนเฉพำะทำง กองนโยบำย
และแผน จึงขอสงวนอัตรำว่ำง ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน พนักงำนมหำวิทยำลัยงบประมำณ
แผ่นดิน และเพื่อให้กำรด ำเนินงำนแผนงำนและงบประมำณเป็นไปด้วยดีและเรียบร้อย กองนโยบำยและแผน 
จึงขออนุญำตเปิดสอบบุคลำกร ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน พนักงำนมหำวิทยำลัย งบประมำณ
แผ่นดิน อย่ำงเร่งด่วนเพื่อทดแทนอัตรำว่ำง 

  นางสาววรรณดี อิศวศิลปกุล  สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ เนื่องจำกมีบำงหน่วยงำนหำรือมำยัง                     
กองบริหำรงำนบุคคล เพื่อขออนุญำตเปิดสอบบุคลำกรเพื่อทดแทนอัตรำว่ำงของหน่วยงำน (งบประมำณ
แผ่นดิน) และกรณีที่เปิดสอบบุคลำกร งบประมำณบ ำรุงกำรศึกษำ ในรอบที่ผ่ำนมำ และไม่มีบุคคลผ่ำน
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คุณสมบัติ จ ำนวน 2 อัตรำ จึงขอหำรือมหำวิทยำลัยว่ำสำมำรถด ำเนินกำรเปิดสอบในรอบเดียวกันกับ               
กองนโยบำยและแผนได้หรือไม่ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ขอให้หน่วยงำนรำยงำนผล              
กำรเปิดสอบบุคลำกรกรณีที่ไม่มีบุคคลผ่ำนคุณสมบัติ เพื่อโยกต ำแหน่งดังกล่ำวให้หน่วยงำนที่รออัตรำว่ำงอยู่ 
หำกเปิดรับสมัครในต ำแหน่งเดิมคำดว่ำจะไม่มีบุคคลมำสมัครหรือผ่ำนคุณสมบัติเช่นเดิม จึงเห็นสมควรให้เว้น
ระยะกำรเปิดสอบไประยะหนึ่งก่อน แล้วค่อยเปิดสอบในรอบถัดไป หรือกรณีหน่วยงำนมีควำมจ ำเป็น             
ขออนุญำตเปิดสอบบุคลำกรเป็นกรณีพิเศษให้รำยงำนมำเพื่อทรำบ และจะพิจำรณำถึงควำมจ ำเปน็เปน็กรณีไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรขออนุญำตเปิดสอบบุคลำกรของกองนโยบำยและแผนเพื่อทดแทนอัตรำว่ำง                  
จ ำนวน 2 อัตรำ เป็นกรณีพิเศษ และมอบหมำยให้หน่วยงำนที่มีควำมประสงค์จะขอเปดิสอบบุคลำกรเป็นกรณี
พิเศษ รำยงำนผลกำรเปิดสอบบุคลำกร และกรณีที่บุคลำกรสอบโอนย้ำยต ำแหน่งในรอบที่ผ่ำนมำ เพื่อน ำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำ และเห็นชอบให้เปิดรับสอบในล ำดับต่อไป 

 4.2 (ร่าง) ก าหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
  ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรว่มกนั
พิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  (ร่ำง) ก ำหนดกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

 4.3 รายงานผลการด าเนินการบริหารเงินลงทุน 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มอบให้บริษัทหลักทรัพย์จดักำรกองทุน 3 แห่ง 
บริหำรเงินลงทุนของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 กองทุน และส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกำรบริหำร           
เงินลงทุนทุกสิ้นเดือนให้มหำวิทยำลัยทรำบ กองคลังขอหำรือในประเด็นกำรขอถอนก ำไรส่วนเกินทุน ระหว่ำง
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2560 ถึง 31 ธันวำคม พ.ศ.2560 มำจัดเก็บในบัญชีเงินฝำกของมหำวิทยำลัยตำม
ประเภทของกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบรหิำรเพียงเงินต้นต่อไป ผลกำรด ำเนินงำนสรุปได้
ดังนี้ 
 

ผู้บริหารกองทุน เงินลงทุน 
ก าไรส่วนเกินทุน 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 60 
ร้อยละของก าไรฯ 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 60 
บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำรกองทุนรวม 

วรรณ จ ำกัด 
90 ล้ำนบำท 1,283,919.57 1.34 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำรกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 

100 ล้ำนบำท 1,430,350.38 1.22 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำร 
กองทุนไทยพำณิชย์ จ ำกัด 

150 ล้ำนบำท 2,336,545.45 1.38 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรขอถอนก ำไรส่วนเกินทุน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2560 ถึง 31 ธันวำคม 
พ.ศ.2560  มำจัดเก็บในบัญชีเงินฝำกของมหำวิทยำลัยตำมประเภทของกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนบริหำรเพียงเงินต้นต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 12/๒๕60 
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวำคม พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกจิ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อำคำร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่  12/๒๕60 น ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ขอน าคณะครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เข้าพบคณะผู้บริหาร 
  โครงกำรครูอำสำสมัครสอนภำษำและวัฒนธรรมไทยในต่ำงประเทศ ได้น ำคณะครูอำสำสมัคร
สอนภำษำและวัฒนธรรมไทยในต่ำงประเทศ รุ่นที่ 23 จ ำนวน 13 คน เข้ำพบคณะผู้บริหำร มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อกรำบลำไปปฏิบัติหน้ำที่ครูอำสำสมัครสอนภำษำและวัฒนธรรมไทย           
ในต่ำงประเทศ โดยมีก ำหนดเดินทำงในช่วงเดือนมกรำคม พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 การพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  
  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระกรุณำ โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม เสด็จ
พระรำชด ำเนินไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ม.ป.ช., ม.ว.ม. ในวันอำทิตย์ที่ 4 
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.4 ข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เบ้ืองต้น (Per-Ceiling) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้สรุป ข้อเสนองบประมำณในลักษณะบูรณำกำร                      
เชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (Per-Ceiling) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิต
ภำคเกษตร เพื่อน ำเรียนให้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ส่งหนังสือกำรก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินกำรเสนอขอโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ        
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และอธิกำรบดีของสถำบันอุดมศึกษำ รวมถึงหลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักธรรมำภิบำล 
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เห็นควรก ำหนดข้อพึงระวังในกำรด ำเนินกำรเสนอขอโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งนำยก
สภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิกำรบดีของสถำบันอุดมศึกษำ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานการรักษาราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันท่ี 11 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่               
11 – 13 ธันวำคม พ.ศ.2560 จึงได้รำยงำนกำรรักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานผลการด าเนินโครงการสัมมนาความรู้สู่ วิชาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลัง                  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 
  สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรสัมมนำควำมรู้สู่วิชำชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพออกแบบนิเทศศิลป์ให้กับ
นิสิตช้ันปีที่  4 ในวันพุธที่  1 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์ อำคำร 11 ช้ัน 3 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรกำรสร้ำง
ประโยชน์จำกควำมร่วมมือของกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชน ครั้งที่ 2 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 ระหว่ำงวันที่ 25 พฤศจิกำยน และ วันที่ 9,  16, 23 ธันวำคม พ.ศ.2560             
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร จังหวัดสมุทรสำครและเขตปริมณฑล รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ โดยศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้จัดกิจกรรม / 
โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) กำรเสนอแผนกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนของศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น              
บ้ำนสมเด็จโพลล์ ในปีงบประมำณ 2561 จะมีกำรส ำรวจจ ำนวน 11 โครงกำร ประเด็นที่จะท ำกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นของประชำชนของศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์จะด ำเนินกำรครอบคลุม ด้ำนสังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยว กำรเมือง และสภำพปัญหำของคนกรุงเทพมหำนคร 
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  2) โครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ ยวกับกำรท่อง เที่ ยวในประเทศไทยของคน
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งผลกำรส ำรวจ ได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้ำ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ส ำนักข่ำวไทย 
ส ำนักข่ำว INN ส ำนักข่ำว SPRINGNEWS และเว็บไซต์ประชำไท รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  3) โครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรซื้อของฝำกจำกกำรท่องเที่ยวขอ งคน
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งผลกำรส ำรวจได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้ำ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์
มติชน  สถำนี โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 สถำนี โทรทัศน์  SPRINGNEWS สถำนี โทรทัศน์  NewsTV  
สถำนีโทรทัศน์ PPTV ส ำนักข่ำวไทย และส ำนักข่ำวอิศรำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 ก าหนดการจัดงานวันคล้ายถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์             
(ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2561 รายละเอียดกิจกรรม และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกับสมำคมศิษย์เก่ำฯ ก ำหนดจัดงำนพิธี               
รับเสด็จพระเจ้ำเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ และกำรจัดงำนสัปดำห์                
แห่งกำรเชิดชูเกียรติ “150 ปี มหำบุรุษรัตโนดม ผู้ส ำเร็จรำชกำรแผ่นดิน” ประจ ำปี 2561 และได้จัดท ำ
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำก ำหนดกำรงำนพิธีรับเสด็จพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ
โสมสวลี พระวรรำชำ ทินัดดำมำตุ และกำรจัดงำนสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ “150 ปี มหำบุรุษรัตโนดม 
ผู้ส ำเร็จรำชกำรแผ่นดิน” ประจ ำปี 2561 รำยละเอียดกิจกรรม และพิธีบวงสรวงถวำยเครื่องสังเวย               
เพื่อน ำแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 รายงานผลโครงการอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
  งำนพัสดุ ได้รำยงำนผลโครงกำรอบรม ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจดัซือ้ 
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ในวันที่ 21 พฤศจิกำยน พ.ศ.
2560 ณ ช้ัน 15 อำคำร 6 จึงน ำแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 ผลการประกวดแข่งขัน Safety Smart & Smile ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย   
  สำขำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้แจ้งผล                 
กำรประกวดแข่งขันควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยระดับภำคกลำง โดยนิสิตที่ได้รับรำงวัล ได้แก่ นำยสรวิชญ ์  
ศรีรัตนะ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทชำย และนำงสำวชนำกำนต์ กล้ำกสิกำร ได้รับรำงวัล                
รองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทหญิง จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.13 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย  
  สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รำยงำนผลโครงกำร           
ศึกษำดูงำนเวชปฏิบัติกำรแพทย์แผนไทย ในวันที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 ณ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ผสมผสำนด้ำนมะเร็ง สกลนคร (อโรคยศำล วัดค ำประมง) วัดค ำประมง จังหวัดสกลนคร  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 รายงานผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2561  
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้รำยงำนผลโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) 
ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 24 – 26 ธันวำคม พ.ศ.
2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเรียนรู้การบริหารงานภาครัฐและเอกชน : ระยะท่ี 1  
ตอบปัญหาวิชาการ และสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  
  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร “โครงกำรเรียนรู้กำรบริหำรงำนภำครัฐและเอกชน : ระยะที่ 1 งำนตอบปัญหำวิชำกำรทำง                
รัฐประศำสนศำสตร์ และงำนสัมมนำวิชำกำรทำงรัฐประศำสนศำสตร์” ในหัวข้อ พัฒนำคน พัฒนำชำติ               
ด้วยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ในวันอังคำรที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะปลูกหญ้าแฝก 
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี  
  สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และสำขำวิชำฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์ฯ               
ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณลักษณะด้ำนจิตสำธำรณะปลูกหญ้ำแฝก                  
ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จังห วัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 23 
ธันวำคม พ.ศ.2560  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 ส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ  
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวประชำสัมพันธ์                
แก่สื่อมวลชน ประจ ำเดือนธันวำคม จึงน ำแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 
กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕61 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 การขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะกระทรวงการคลัง 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ประสำนกับส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
กระทรวงกำรคลัง ในกำรยื่นค ำขอข้ึนทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องกำรข้อมูลจำก             
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงำน เพื่อใช้ในกำรประกอบกำรข้ึนทะเบียน โดยแนบแบบส ำรวจกำรขอข้ึนทะเบียน
รำยช่ือ ที่ปรึกษำกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ กระทรวงกำรคลัง และขอควำม
อนุเครำะห์ให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งแบบส ำรวจมำที่ งำนเลขำนุกำร อำคำร 6 ช้ัน 5 ภำยในวันที่               
18 มกรำคม พ.ศ.2561 เพื่อให้มหำวิทยำลัยได้รวบรวมและด ำเนินกำรในล ำดับต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 โครงการคูปองพัฒนาครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินโครงกำรคูปองพัฒนำครูของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยให้คณะทั้ง 5 คณะ 1 วิทยำลัย น ำเสนอหลักสูตรที่ผ่ำนกำรรับรอง   
เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว เพื่อเปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรครูได้พัฒนำทักษะและศักยภำพของข้ำรำชกำรครู            
ตำมนโยบำยของรัฐบำล 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 ขอเชิญร่วมงานท าบุญและเปิดป้ายโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยทุกท่ำนร่วมงำนท ำบุญและเปิดป้ำยโรงพิมพ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ น.                
ณ อำคำร ๑ ช้ัน ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๖.๕ โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ ได้จัดโครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส ำหรบัผูบ้รหิำร 
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๒๔ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหำรเข้ำร่วมกิจกรรมในวันดังกล่ำว 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 

 



๑๔ 
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 ๖.๖ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยฝ่ำยวิชำกำรและบริกำร
วิชำกำร ร่วมกับฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ                       
เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ครูเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน โดยได้รับเกียรติจำก อำจำรย์ทวีชัย เชสูงเนิน มำบรรยำยให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิชำชีพครู ทักษะกำรวิเครำะห์โจทย์ประเด็นค ำถำม แนวทำงกำรเขียนค ำตอบ เป็นต้น 
ให้กับนักศึกษำช้ันปีที่ ๑ - ๕ ทุกสำขำวิชำที่สมัครสอบครูเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน ระหว่ำงวันที่ ๑๓ - ๑๔ และ               
๒๒ - ๒๓ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอำคำร ๑ ช้ัน ๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๖.๗ กิจกรรมวันครู ประจ าปี ๒๕๖๑  
  คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ครูปั้นดิน พิมพ์ของชำติ” เพื่อปลูกฝังและสร้ำงจิตวิญญำณ
ควำมเป็นครูให้แก่นิสิตนักศึกษำคณะครุศำสตร์ ในวันอังคำรที่ ๑๖ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ลำนกิจกรรม 
อำคำร ๓๐ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๖.๘ ประชาสัมพันธ์สถานท่ีจอดรถ   
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอควำมร่วมมือคณำจำรย์ บุคลำกร และ
นักศึกษำ กรุณำน ำรถ เข้ำ - ออก ก่อนเวลำ 08.00 น. ในวันศุกร์ ที่ 19 มกรำคม พ.ศ.2561 เนื่องจำกจะมี
กำรปิดถนนปำกซอย อิสรภำพ 15 เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับเสด็จพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี 
พระวรรำชำทินัดดำมำตุ เสด็จเป็นองค์ประธำนในพิธีเปิดป้ำยอำคำร ๑๕๐ ปี มหำบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนำค) 
โดยสำมำรถจอดรถได้ที่ห้ำง Big C ช้ัน 3 (สำขำอิสรภำพ) ตั้งแต่เวลำ 05.00 น. เป็นต้นไป สำมำรถติดต่อ
ขอรับบัตรจอดรถได้ที่ กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๖.๙ กิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จังหวัดสุพรรณบุรี 
จัดกิจกรรมท ำบุญวันข้ึนปีใหม่ ในวันศุกร์ที่  ๑๒ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว โดยรถตู้จะออกเดินทำงเวลำ ๐๗.๓๐ น. ณ ลำนอนุสำวรีย์สมเด็จ
เจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๖.๑๐ โครงการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  วิทยำลัยกำรดนตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดโครงกำรประกวด           
วงโยธวำทิตชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในกิจกรรมสัปดำห์
แห่งกำรเชิดชูเกียรติ และวันคล้ำยวันพิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุรียวงศ์ ( ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 



๑๕ 
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2561 ระหว่ำงวันที่ 13 - 14 มกรำคม พ.ศ.2561 ณ สนำมกีฬำจังหวัดนนทบุรี เพื่อร ำลึกถึงคุณูปกำรของ
สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) และเพื่อเปิดโอกำสให้สถำนศึกษำต่ำงๆ ได้แสดง
ควำมสำมำรถและศักยภำพด้ำนวงโยธวำทิตและได้รับควำมรู้จำกวิทยำกรทำงด้ำนวงโยธวำทิต สำมำรถน ำไป
พัฒนำให้กับนักเรียนในสถำนศึกษำได้ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๖.๑๑ โครงการประชุมเรื่อง “แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย” 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดอบรมโครงกำรประชุมเรื่อง “แนวทำง            
กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใส เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม 
คุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริตของมหำวิทยำลัย” เพื่อก้ำวเข้ำสู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมโปร่งใส และร่วมกัน
ปฏิบัติตำมค่ำนิยมองค์กร “MORALITY BSRU” ให้ยั่งยืน ในวันพุธที่ ๒๔ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
ช้ัน 15 อำคำร 100 ป ีศรีสุริยวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๖.๑๒ กิจกรรมเดินเพ่ือสุขภาพ “150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภำพ “150 ปี มหำบุรุษ
รัตโนดม ผู้ส ำเร็จรำชกำรแผ่นดิน” ในวันอำทิตย์ที่ ๑๔ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลำ ๐๖.๓๐ น.  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.  
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 


