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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/๒๕60 
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.0๐ น. 

ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

----------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
5. รองศาสตราจารยป์รียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบด ี
8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบด ี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี

1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบด ี
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนษุยศาสตร์ฯ 
๑๓. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย ์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๕. นางสาวอรุณ ี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
1๖. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
1๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธฯ์ 
1๘. อาจารย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยฯ 
2๑. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานชิ ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สปุราณ ี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพนัธ์ 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา รองคณบดีคณะครุศาสตร ์
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร ์
2๖. อาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตร ี รองคณบดีคณะครุศาสตร ์
2๗. อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศาสตร ์
2๘. อาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีคณะครุศาสตร ์
๒๙. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๐. อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๑. อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๓. อาจารย์กันยาวรรนธ ์ ก าเนิดสินธุ ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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3๔. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๕. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๗. อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3๘. อาจารย์ชชัศรัณย์   จิตคงคา รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
๓๙. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
4๐. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
4๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร ์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตร ี
4๒. อาจารย์จีระพันธ ์ อ่อนเถ่ือน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตร ี
4๓. อาจารย์สมภาศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตร ี
4๔. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ ์ รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวิชาการฯ 
4๕. อาจารย์สุรินทร ์ ผลงาม รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวิชาการฯ 
4๖. อาจารย์จันทรัศมิ ์ สิริวุฒินนัท ์ รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวิชาการฯ 
4๗. อาจารย์สมศักดิ ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวิชาการฯ 
4๘. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์   อิสสระวิทย ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๔๙. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๐. อาจารย์อมลณัฐ   โชติกิจนสุรณ ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๑. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน ์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๒. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๓. อาจารย์ยุวรัตน ์ จงใจรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๔. อาจารย์อัมพร เลิศณรงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๕. อาจารย์สิริชัย เอ่ียมสอาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๖. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
5๗. อาจารย์จักฤษณ ์ พนาล ี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
5๘. อาจารย์สรสนิธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
๕๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
6๐. อาจารย์สายฝน   ทรงเสี่ยงไชย รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
6๑. อาจารย์สุเมธ พัดเอ่ียม รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
6๒. อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนสิิตฯ 
6๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนสิิตฯ 
6๔. อาจารย์อารยา วาตะ รองผู้อ านวยการส านักประชาสมัพันธ์ฯ 
6๕. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวสัดิ ์ รองผู้อ านวยการส านักประชาสมัพันธ์ฯ 
6๖. อาจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
6๗. นางบุษบงค ์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
6๘. นางสาววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๖๙. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
7๐. นายสวุิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานทีฯ่ 
7๑. นายอภิชาติ   สิงห์ชัย ปฏิบัติหนา้ที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ ์ ติดราชการ 
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๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวท ี ติดราชการ 

๓. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ ติดราชการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม ติดราชการ 

5. อาจารย์วนิดา   ชื่นชนั ติดราชการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพนัธ์   สะอาดเอ่ียม ติดราชการ 

7. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย ติดราชการ 

8. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น ติดราชการ 

9. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกลุ ติดราชการ 

1๐. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี ติดราชการ 

๑๑. อาจารย์พรรณา   พูนพิน ติดราชการ 

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชยัวัฒน ์ ติดราชการ 

๑๓. อาจารย์นนท์ณธ ี ดุลยทวีสทิธิ ์ ติดราชการ 

๑๔. อาจารย์จักรพงษ์   กังวานโสภณ ติดราชการ 

๑๕. อาจารย์เชิดศิริ   นิลผาย ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้างานพัสด ุ
2. ดร.จ านงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
3. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลยั 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

๑. นางวลินเนศวร์ ธีรการุญวงศ์ 
2. นางสาวสุนิสา รีรานนท์ 
3. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
4. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ 
5. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการ Chevron Enjoy Science 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน STEM ศึกษา ระหว่าง
โครงการ Chevron Enjoy Science ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยเชิญมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจที่จะร่วมมือ
กับโครงการฯ เพ่ืออบรมบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวกับ STEM ศึกษา  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ                  
การพัฒนาท้องถิ่น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่โรงเรียนเพ่ือพัฒนา
การศึกษาในท้องถิ่น และได้รับความร่วมมือจากส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ส่งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการดังกล่าว จ านวน 7 โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร จ านวน 4 
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 11 โรงเรียน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 117/2560 หารือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 4  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดเผยภายหลังการประชุม เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 4 ทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม่ที่จะไม่เป็นภาระของครูจากการท าเอกสารและป้องกัน            
ไม่ให้ปัญหาเดิมๆ เกิดขึ้นอีก เช่น ประเมินแล้วไม่เป็นที่ ยอมรับ ประเมินแล้วเป็นภาระกับครู ประเมินไม่ตรงกับ             
ความเป็นจริง ตลอดจนไม่สามารถน าผลประเมินไปใช้ต่อยอดพัฒนาสถานศึกษาได้ ฯลฯ ซึ่งหากมีการปรับปรุงแก้ไข
แนวทางประเมินรูปแบบใหม่ ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้ โดยจะอาศัยผู้เชี่ยวชาญของ สมศ. ลงไป
ประเมินที่สถานศึกษาโดยตรง และลดภาระในการจัดท าเอกสารรับการประเมิน ซึ่งแต่เดิมมีตัวบ่งชี้ จ านวนมาก            
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.4 โครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครู ในวันที่ 13 มีนาคม 2560  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ได้ก าหนดกรอบวงเงินให้ครูรายบุคคลเพ่ือใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตาม             
ความต้องการจ าเป็นของครูรายบุคคล คนละ 10,000 บาท ดังนั้น สพฐ. จึงต้องการหลักสูตรที่อบรมพัฒนาครู
ประจ าการ จากสถาบันอุดมศึกษา หรือบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา          
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน เพ่ือน าเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครู ให้ครูได้เลือกสรร แต่หลักสูตรนั้น
จะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่ สพฐ. ตั้งขึ้นเสียก่อน จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้ครูทราบและเลือกตาม
ความสนใจ หากหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาครูประจ าการ และประสงค์จะเข้าร่วม
เสนอโครงการ/หลักสูตรฯ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางโครงการได้ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 
เวลา 13.00 น. ณ. โรงแรมในกรุงเทพฯ (จะแจ้งภายหลัง)  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร  
ทองค าสุก เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครู ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 
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 1.5 การลงนามความร่วมมือ ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
แห่งที่ 2  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 5 – 8 
มีนาคม พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
น าทีมผู้บริหารโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต จีน – ไทย เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน และ
มหาวิทยาลัยฉงชิ่งแห่งที่สอง เพ่ือประชุมและลงนามความร่วมมือ ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงของนครฉงชิ่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่ง                  
ในด้านการผลิตบัณฑิตด้านภาษาต่างประเทศ ส่วนมหาวิทยาลัยฉงชิ่งแห่งที่สองเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ               
ในการผลิตครูและเป็นมหาวิทยาลัยน าร่องในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในหลักสูตรปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ผลจากการประชุมได้มีการลงนามความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 1) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต            
จีน-ไทย ในรูปแบบ 2+2 และ/หรือ 3+1 2) การแลกเปลี่ยนอาจารย์ 3) การแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
4) การสร้างเครือข่ายและผลิตผลงานวิจัยร่วมกัน 5) การด าเนินโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย
ระยะสั้น และ6) การพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทยและภาษาจีนร่วมกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.6 สร้างพลเมืองใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0  
  อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง สร้างพลเมืองใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 DNA                  
ทางวัฒนธรรมของคนไทยยุคใหม่ ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 การบรรยายพิเศษ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล ในหัวข้อบรรยาย “พลังพลเมืองมุ่งเน้นความยุติธรรม มุ่งสู่สังคม             
ที่ไม่ทอดทิ้งกัน” และการเสวนาวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คุณบวรเวท รุ่งรุจี และคุณสิทธิชัย            
ศรกาญจน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.7 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย  
ในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559  
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้จัด “โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ.2560             
เพ่ือการพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนสภาพสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ ให้แก่ อาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ภายใต้การด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีผู้ร่วม
โครงการ จ านวน 91 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.8 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” 
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ก าลังด าเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วม
ภาษาและวัฒนธรรม”กับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 13 พฤษภาคม พ.ศ.2560                          
ณ มหาวิทยาลัยประเทศเพ่ือนบ้าน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.9 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                
ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ –                  
2 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัล       
เหรียญเงิน จ านวน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดงจ านวน 3 เหรียญ และในระหว่างวันที่ 11 - 19 มีนาคม พ.ศ.
2560 มหาวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปี 2559 "ชงโคเกมส์ 2016" จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร             
ทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.10 การใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx(หลักสูตรภาษา) 
  รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ขณะนี้โครงการฯ ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนการเปิดระบบ ซึ่งขณะนี้นิสิตนักศึกษา
ภาคปกติ จ านวน 5,286 คน ได้เปิดให้ใช้ระบบทั้งหมด และนิสิตนักศึกษาภาค กศ.พ. จ านวน 407 คน และจ านวน
ของแอดมิน 140 คน โดยมีประธานสาขาบางส่วนที่เข้ าอบมรมและเป็นแอดมิน ส่วนประธานสาขาที่ยังไม่ได้                   
เข้าระบบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อ โดยจะส่ง Username และ password ให้ภายหลัง และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 86 คน จะได้รับ Username และ password รวมทั้งคู่มือการเข้าระบบ ขอให้ทุกคนเข้า
เปิดระบบก่อนวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 สามารถใช้ได้ถึงเดือนกันยายน 2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.11 ขอเชิญชมละครเวที “เสียงของพ่อ” 
  อาจารย์จันทรัศม์ิ สิริวุฒินันท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับ 
สาขาวิชาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชมละครเวที
เทิดพระเกียรติ ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง "เสียงของพ่อ" 
จัดแสดง 3 รอบ วันที่ 22 - 24 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย             
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 และการประชุม
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก 3 ส านัก   
  ด้วยอาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ   
พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 เพ่ือให้การด าเนินงานของทั้ง 3 
ส านัก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้อ านวยการส านักทั้ง 3 
ส านัก ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 โดยร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก 3 ส านักคือ  
  1. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
  2. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  3. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ และแต่งตั้ง
บุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ ประธานกรรมการ 
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  แก้วเนียม กรรมการ 
  4) อาจารย์ ดร.อนุรักษ ์   บุญแจะ  กรรมการ 
  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย กรรมการ 
  6) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน  กรรมการ 
  7) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก กรรมการและเลขานุการ 
  8) นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ  เจ้าหน้าที่ 
  9) นายอินกาญจน ์   เศรษฐศิวนนท ์ เจ้าหน้าที่ 

  2. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา และ
แต่งตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร  ประธานกรรมการ 
  2) นายชัยสิทธิ์    ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว กรรมการ 
  4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ กรรมการ 
  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ 
  6) อาจารย์ธวัชชัย   พงษ์สนาม กรรมการ 
  7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ ์ กรรมการและเลขานุการ 



๘ 

 

  8) นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่ 
  9) นางสาวนันทยา   เกตุคง  เจ้าหน้าที่ 

  3. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมและ
แต่งตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  1) รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ ประธานกรรมการ 
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที  กรรมการ 
  4) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์   มากสุข  กรรมการ 
  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า  กรรมการ 
  6) อาจารย์ทวีศักดิ์   จงประดับเกียรติ กรรมการ 
  7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตา  กรรมการ 
  8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร กรรมการและเลขานุการ 
  9) นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน  เจ้าหน้าที่ 
  10) นางสาวปรานชพร   แสงวณิช เจ้าหน้าที่ 

 4.2 แผนการสรรหาและขั้นตอนการสรรหาอาจารย์พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี จะด าเนินการรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2560 จึงได้จัดท าแผนการสรรหาและข้ันตอนการสรรหาอาจารย์
พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือน าให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณาแผนการ  
สรรหาอาจารย์พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2560 และขั้นตอนการสรรหาอาจารย์พิเศษ 

  นางสาววรรณวดี  อัศวศิลปกุล กล่าวเพ่ิมเติมว่า กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการแก้ไข         
แบบบัญชีรายชื่อขอแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา............... เสร็จเรียบร้อยแล้ว และตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการปรับเปลี่ยนการสรรหาอาจารย์พิเศษ โดยให้สาขาวิชา/คณะ เสนอชื่อผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่มีการรับสมัครคัดเลือก
อาจารย์พิเศษผ่านส่วนกลาง (กองบริหารงานบุคคล) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา และแบบบัญชีรายชื่อขอแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ 
เป็นอาจารย์พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 4.3 การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน  
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา ว่ าด้ วย การก าหนดระดับต าแหน่ งและการแต่ งตั้ งข้ าราชการพลเรื อน                                   
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2559 โดยสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 2/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) เพ่ือพิจารณา และประเมิน 
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีดังกล่าว มหาวิทยาลัย



๙ 

 

ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพ่ือคัดเลือกแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ทั้ง 3 ประเด็นที่เสนอ ดังต่อไปนี้ 
  ประเด็นที่ 1 ข้อ 6 หลักเกณฑ์ในการประเมิน ข้อ 6.1 องค์ประกอบที่ 1 คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ข้อย่อย 6.1.4 บริหารทรัพยากรและงบประมาณ โดยให้ใช้ผลการประเมินตาม
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน อย่างน้อยสี่รอบการประเมินล่าสุด 
  ประเด็นที่ 2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์ในการประเมิน ข้อ 6.2 องค์ประกอบที่ 2 คือ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ข้อย่อย 3) การสร้างสัมพันธภาพ โดยให้เสนอข้อมูลผลการ
ประเมินตามแบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ อย่างน้อยสี่รอบการประเมินล่าสุดเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
  ประเด็นที่ 3 เกณฑ์การตัดสิน ต้องได้คะแนนแต่ละข้อ 6.1 – 6.3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
สมรรถนะบริหารทุกข้อต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุด 

 4.4 ข้อมูลการค้างช าระเงินของศูนย์ท่าม่วง  
  กองคลังได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาศูนย์ท่าม่วงพบว่ามีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ครบหลักสูตร แต่ยังค้างการช าระเงินค่าเล่าเรียนจ านวน 21 คน เป็นการค้างช าระค่าเล่าเรี ยนในจ านวนภาคเรียน           
ที่แตกต่างกัน รวมทั้งต้องช าระค่ารักษาสภาพ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,010,500 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
ทั้งนี้ กองคลังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายช าระผ่านบุคคลอ่ืนโดยไม่น าส่งให้มหาวิทยาลัยได้  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร กล่าวเพ่ิมเติมว่า หลังจากที่ท่านอธิการบดีมอบหมายให้            
คณะด าเนินงานติดตามผลและตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินของศูนย์ท่าม่วงอย่างใกล้ชิดนั้น พบว่า การช าระเงินค่าเล่าเรียน            
ของศูนย์ท่าม่วงหรือศูนย์ต่างๆ นั้น จะช าระผ่านบุคคลอ่ืนและน าเงินส่งให้กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ซึ่งนิสิต
นักศึกษาสามารถช าระเป็นเงินสด หรือดราฟ (ตั๋วแลกเงิน) ก็ได้ โดยนักศึกษาที่มาร้องเรียนนั้นจ่ายเป็นดราฟ (ตั๋วแลกเงิน) 
เมื่อไปตรวจสอบยังธนาคาร ท่าม่วง พบว่า ดราฟ (ตั๋วแลกเงิน) ถูกเปลี่ยนชื่อ ท าให้ไม่มีเงินส่งเข้ามหาวิทยาลัย                  
ซึ่งนักศึกษาบางส่วนมีหลักฐานการช าระเงินค่าเรียน และใบผลการเรียนมายืนยันแก่มหาวิทยาลัย แต่พบว่า                        
ศูนย์ท่าม่วงมีการปลอมแปลงเอกสารให้แก่นักศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการให้นักศึกษาที่มีหลักฐาน             
การลงทะเบียนเรียนและเอกสารยืนยันว่าได้ช าระค่าเล่าเรียนให้แก่มหาวิทยาลัยจริง ทั้งสิ้น 7 คน ส าเร็จการศึกษา           
ในปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวท าสัญญากับมหาวิทยาลัย  โดยด าเนินการติดต่อ                    
ผู้ประสานงานของศูนย์ท่าม่วงเพ่ือติดตามและทวงเงินช าระค่าเล่าเรียนของนักศึกษา และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ฟ้องร้องผู้ประสานงานของศูนย์ท่าม่วงที่ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า หากมีการตรวจสอบพบว่านักศึกษา 
กลุ่มดังกล่าวได้มีการช าระค่าเล่าเรียนจริง มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการอนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ การด าเนินงานติดตามและตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาศูนย์ท่าม่วง และมอบหมาย           
งานวินัยและนิติการด าเนินการตรวจสอบและติดตามทวงเงินช าระค่าเล่าเรียนของนักศึกษาตามขั้นตอน และน าเสนอ
ที่ประชุมทราบในล าดับถัดไป 

 

 



๑๐ 

 

 4.5 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์จากฐานข้อมูล Scopus  
  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากฐานข้อมูล Scopus ดังนี้ 
  1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ค้นหาข้อมูลผลงานตีพิมพ์จากการ Search โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ที่เคยขอรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ ระหว่างปี ค.ศ.2011 มีผลงานรวมไม่น้อยกว่า 52 
ผลงาน และระหว่างปี ค.ศ.2006 – ปัจจุบัน (2017) มีผลงานรวมไม่น้อยกว่า 92 ผลงาน 
  2. ข้อสังเกตจากการสืบค้น 
   2.1 ผู้เขียนงานวิจัยจ านวน 92 ผลงาน ระบุชื่อมหาวิทยาลัยคือ Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University (ดังเอกสารแนบหมายเลข 1) 
   2.2 เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการค้นหาข้อมูลจากการ Search โดยใช้ชื่อ 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University พบว่า No Affiliations were found (ดังเอกสารแนบหมายเลข 2) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ มีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนในฐานข้อมูลในชื่อ Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University มิเช่นนั้น ระบบจะไม่สามารถประมวลผล และดึงข้อมูลการเผยแพร่ในฐานข้อมูลได้ ซึ่งส่งผลให้การสืบค้น
ในปัจจุบันและในอนาคต จะไม่พบผลลัพธ์ตามจ านวนผลงานที่มีอยู่จริง  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรมีการตรวจสอบการกรอกชื่อฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัยของบัณฑิตให้ชัดเจนก่อนการส่งผลงานวิจัยไปยังฐานข้อมูล Scopus เพ่ือป้องกันการลงฐานข้อมูล
ผิดพลาดอีก   

  รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่มี                
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากฐานข้อมูล Scopus เป็นลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจึงท าหนังสือไป
ยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลและ
เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ เพ่ือชี้แจงให้ทราบถึงประเด็นที่เกิดขึ้น ขณะนี้รวบรวมผลงานวิจัยได้ทั้งสิ้น 92 ผลงาน โดยใช้
ชื่อ Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์จากฐานข้อมูล Scopus 

 4.6 การจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทย 
พิจารณาจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ โดยให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแผนการด าเนินงานและด าเนินการ เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนโดยตรง ลดขั้นตอนกระบวนการรับรองเอกสารที่จะน าไปใช้ในต่างประเทศ และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารรวมถึงลดการแปลที่ไม่มีมาตรฐาน และเพ่ือสร้างการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ส านักงาน ก.พ.ร. จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ   2 
ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
   1. จัดท าแผนการด าเนินงานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่
ภาษาอังกฤษ) โดยเริ่มด าเนินการในปี 2560 และให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2564 ตามแผนการด าเนินงานจัดท า
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา และให้จัดส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560  



๑๑ 

 

   2. ให้รายงานผลการด าเนินงานจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่
ภาษาอังกฤษ) ตามแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. จ านวน 2 ครั้งต่อไป ได้แก่ ภายใน
เดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2564 
   3. กองสัญชาติและนิติกร กรมการกงสุล กระทรวงการต่ างประเทศ จะสนับสนุน            
ส่วนราชการในการด าเนินการแปลเอกสารราชการ โดยจะให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งตรวจสอบการแปลเอกสาร
ราชการโดยสามารถติดต่อประสานงานได้ ดังรายละเอียดแนบ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในอนาคตคาดว่าหน่วยงานราชการต่างๆ 
ต้องท าแบบฟอร์มเอกสารราชการเป็น 2 ภาษา ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม             
ในเรื่องนี้  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนการด าเนินงานจัดท า
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาในล าดับต่อไป 

 4.7 การลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการบริหารงานและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารงานที่มี
คุณภาพและด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน ศูนย์ และระดับ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้น าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ กพร.การประเมิน
คุณภาพ ของ สกอ. และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ ปปช.                 
มาก าหนดกรอบการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือการ
บริหารงานและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานให้แก่ผู้บริหารทุกหน่วย
ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ และขอความร่วมมือจากผู้บริหารทุกหน่วยงานลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ                     
เพ่ือการบริหารงานและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม รับทราบ การลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือการบริหารงานและการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
    
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 และมติย่อการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2560  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕60              
ในศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี                  
ศรีสุริยวงศ์ และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560                  
ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๕.2 รายงานผลการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ราชภัฏฯ และสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ราชภัฏ                 
เพ่ือน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ 13 – 22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2560 และสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ               
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.3 สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปี 2560 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งสรุปผลการจัดประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560             
ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.4 การรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้เข้าน าเสนอรายงาน           
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ การ์เด้น คลิฟ            
รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา โดยมีคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เข้าร่วมรับฟังการรายงานด้วย 
นอกจากนี ้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดท าเล่มรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย จ านวน 20 
หน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 สรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2560 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส่งสรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัด
งานคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 14,            
18 - 19 มกราคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวันที่ 28 – 29 มกราคม พ.ศ.
2560 ณ สนามกีฬานนทบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.6 รายงานผลการด าเนินงาน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินงานการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ระหว่างวันที่ 6 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๓ 

 

 ๕.7 รายงานผลการด าเนินโครงการของคณะครุศาสตร์  
  คณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประจ าเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2560 เพื่อน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.8 รายงานผลการด าเนินโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตครู  
  คณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในการผลิต
บัณฑิตครู กิจกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ในวันศุกร์ที่ 13 
ตุลาคม ,วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน และวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมพระยาประมวญวิชาพูล 
ส านักงานคณบดคีณะครุศาสตร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 รายงานการด าเนินการประจ าเดือนของห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
  ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งรายงานการด าเนินการ
สรุปข้อมูล  ด้านการบริหารจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม สถานภาพการบริการ จ านวนผู้เข้าใช้ และการพัฒนาคุณภาพ
การบริการ ประจ าเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 รายงานผลการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันหุ่นยนต์ ZUMO ด้วย Raspberry Pi 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รายงานผลการด าเนิน
โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการแข่งขันหุ่นยนต์ ZUMO ด้วย Raspberry Pi ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  
ถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 รายงานผลการแข่งขันกีฬาวิชาการ และรายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 44 รอบมหกรรมและสรุปภาพกิจกรรม 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รายงานผลการแข่งขันกีฬาวิชาการ “อีซีซี พัลเซิลไทยแลนด์ โอเพ่น 
ครั้งที่ 8 และค าคม ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ การแข่งขันกีฬาวิชาการ “แม็กซ์พลอยส์ครอสเวิร์ดเกมส์ เอแม็ท ค าคม ซุโดกุ                  
ชิงแชมป์มหาวิทยาลัย 2560” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” รอบมหกรรม 
ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๔ 

 

 ๕.12 รายงานจ านวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ. 2560 และรายงานสรุป          
การรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) รองสอง 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งรายงานจ านวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ปีพ.ศ.2560 และรายงานสรุปการรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง            
(สอบคัดเลือก) รอบสอง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.13 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัย 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัย 
(Research Proposal) ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่น 4) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2560 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.14 สรุปผลโครงการอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทคนิควิชาการ
เกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขเพื่อมหาวิทยาลัยปลอดภัยจากยาเสพติด” 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สรุปโครงการอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เทคนิควิชาการเกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขเพ่ือมหาวิทยาลัยปลอดภัย  
จากยาเสพติด” โดยมีผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการอบรมจ านวน 200 คน  
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.15 สรุปรายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Google Apps for Education” 
  ส านักคอมพิวเตอร์ ได้สรุปรายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Google Apps for 
Education” ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และ วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการ                    
คอมพิวเตอร์ 1092 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.16 รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งบลงทุน 
  นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล ได้รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งบลงทุน ของงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณรายได้ (อู่ทองทวารวดี) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.17 ผลการสอบทานการรายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดการสอบทานรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไว้ใน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับงวด
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 และได้ส่งรายงานผลการสอบทานรายงาน
การเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ท ราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะ                          
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ จะติดตามผลการด าเนินงานภายในรอบ 6 เดือน 



๑๕ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.18 รายงานจ านวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
  ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานจ านวนผู้ ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย           
จากคณาจารย์ประจ า ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 ถึง 15.00 น. บริเวณชั้น 1 อาคาร 6 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.19 สรุปผลการประเมินพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์  อุปสโม) 
  ฝ่ายประเมินผลและจัดท ารายงานผล งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้สรุปผลการประเมินพิธีถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม
วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.20 สรุปผลการประชุมปิดการตรวจสอบและช้ีแจงการตอบข้อเสนอแนะ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการประชุมปิดการตรวจสอบและชี้แจงการตอบข้อเสนอแนะ            
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับหน่วยรับตรวจ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.21 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต ได้รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน
อธิการบดี ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่ 461/2560 เรื่อง สั่งการไปราชการของอธิการบดี สั่งการรักษาการแทนอธิการบดี และค าสั่งการยานพาหนะ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.22 การสร้างสรรค์ผลงานนาฎยศิลป์ในการแสดง SUPER HERO OF THE WORLD  
  อาจารย์ธนกร  สรรย์วราภิภู อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฎยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ออกแบบการเต้นร าในการแสดงละครเวทีของมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง SUPER HERO 
OF THE WORLD ซึ่งเป็นหนึ่งในละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในโครงการ 
“เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” ซึ่งได้จัดแสดง ณ โรงละครศาลาดนตรี สุริยเทพ ตั้งแต่วันที่                
24 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๖ 

 

 ๕.23 การจัดโครงการบ้านสมเด็จฯเอนเตอร์เทนเมนท์ ปีท่ี 5 
  สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการบ้านสมเด็จฯ 
เอนเตอร์เทนเมนท์ ปีที่ 5 ตอน “ทีเด็จฯ 3 บอดี้สแลม เดอะ พาวเวอร์ ออฟ แชริ่ง คอนเสิร์ต” โดยจะมีการจัดแสดง
คอนเสิร์ตโดยนักศึกษาและมีศิลปินคือ วงบอดี้สแลม พร้อมเปิดตัวศิลปิน บ้านสมเด็จฯเรคคอร์ดและละครเวที              
บ้านสมเด็จฯ เรื่องที่ 6 โดยจะมีการจ าหน่ายบัตรในราคา 180 บาท (ส าหรับบุคลากร/นักศึกษาบ้านสมเด็จฯ)               
250 บาท (ส าหรับบุคคลภายนอก) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนกิจกรรมการศึกษาในโครงการบ้านสมเด็จฯ
เอนเตอร์เทนเมนท์ (หากไม่มีงบประมาณจากสปอนเซอร์) โดยมีก าหนดจัดการแสดง ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 
พ.ศ.2560 เวลา 15.00 – 24.00 น. สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ จึงขออนุญาต               
ในการใช้ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 (โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม) ในวันที่ 18  - 21 เมษายน พ.ศ.2560                       
เวลา 09.00 น. – 24.00 น. และขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ
หน้าอาคารโรงแรม และภายในมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.24 การขอศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว(National University of Laos) จะน านักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มาศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.25 หนังสือตอบรับ เรื่องการรับรองการเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
เป็นบุคคลส าคัญของโลก 
  มหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) ได้ตอบรับเรื่องการรับรองการเสนอชื่อ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก ในปี 2561 ในฐานะ “SERVING 
RELIGION, THE PEOPLE, AND THE NATION KNOWLEDGE VTRTUE SERVICE”  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.26 การคัดเลือกและมอบรางวัลสถาบันอุดมศึกษาดีเด่นด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
(IP Champion) ประจ าปี พ.ศ.2560 
  กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะด าเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลสถาบันอุดมศึกษาดีเด่นด้านการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Champion) ประจ าปี พ.ศ.2560 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่
มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา          
เข้าร่วมสมัครคัดเลือก รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.27 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” รุ่น 1 
  สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ด าเนินการจัดหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ” รุ่น 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพ่ือเสริมสร้าง
สัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างบุคลากรต่างสถาบันฯ อันน าไปสู่ความร่วมมือที่มั่นคงและยั่งยืน



๑๗ 

 

สถาบันคลังสมองของชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการอบรม
ตามหลักสูตรฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.28 การรายงานมาตรการและแจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้า 
  โครงการร้านค้าและบริการ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากโรงเรียนมัธยมสาธิต กรณีผู้ประกอบการศูนย์
อาหารช่อชงโค ใช้วาจาไม่สุภาพ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ0564.10/20 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
คณะกรรมการโครงการร้านค้าและบริการจึงได้มีการประชุมหารือกันถึงมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาและได้น า
แจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าทราบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาตรวจความ
เรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน นิสิตนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ควรหามาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในภาพรวม หากร้านค้า
ไม่ด าเนินการตามสัญญาที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยก็มีความจ าเป็นที่จะไม่ต่อสัญญาในปีต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ฝ่ายกิจการร้านค้า กองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมด าเนินการหามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  

 5.29 รายงานการประชุมโครงการร้านค้าและบริการ 
  โครงการร้านค้าและบริการ งานจัดหารายได้ ได้ส่งรายงานการประชุมโครงการร้านค้าและบริการ 
ครั้งที่ 2/2560 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.30 ขอแสดงความขอบคุณและช่ืนชม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 นายพิชัย งามยิ่งยวด ข้าราชการบ านาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ท าเงินจ านวนหนึ่งตก บริเวณตลาดปากซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ (เพชรเกษม 102) โดยนางสาวกชกร จันทร์กระจ่าง 
นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้เก็บเงินได้และน าส่งคืนให้แก่นายพิชัย               
งามยิ่งยวด โดยไม่รับสิ่งตอบแทน นายพิชัย งามยิ่งยวด จึงขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ปกครองและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความซื่อสัตย์ และการกระท าดังกล่าวเป็นความดี
ที่ควรยกย่องชมเชยให้เป็นแบบอย่างในสังคม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.31 สื่อมวลชนน าผลการส ารวจไปเผยแพร่ 
  ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นวันมาฆบูชา และวันวาเลนไทน์ 
และได้ประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจตามโครงการดังกล่าว เผยแพร่ลงใน สถานีโทรทัศน์,หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า ส านักข่าวไทย และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๘ 

 

 ๕.32 ประกาศ เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้ก าหนดค่านิยมองค์กรเพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกันภายใต้ค าว่า “MORALITY” เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่ าว จึงได้ก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติและด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 3” 
  มหาวิทยาลัยจะด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ” ส าหรับกิจกรรม             
ระยะ 3 ในวันที่ 17 – 18 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เดอะ คาแนล การ์เด้น รีสอร์ท อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี รายละเอียดตามก าหนดการดังแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.34 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามการปฏิบัติการสอน การบริการวิชาการและการสนับสนุน
ด้านวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 โดยส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร กอปรกับการยกระดับคุณภาพทางวิชาการให้สอดคล้องกับแนวคิด
ใหม่ทางวิชาการ บริบทความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนแนวปฏิบัติและนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงจัดท าประกาศฯ เรื่อง การติดตามการปฏิบัติการสอน การบริการวิชาการ
และการสนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพทางวิชาการตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขึ้น เพ่ือจะได้เป็นข้อมูล
ให้แก่คณะ และหน่วยงานต่างๆในการศึกษา พัฒนา ปรับปรุง และการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.
๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๙ 

 

 6.2 โครงการประชุม เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ 
ป.ป.ช. เพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตส านึกค่านิยมคุณธรรม                
ความซ่ือสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย” 
  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องส านักงาน ป.ป.ช. ให้ทาง
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าข้อมูลส่งในรอบที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560 นั้น มหาวิทยาลัยจึงจัด
กิจกรรม/โครงการประชุม เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ ป.ป.ช.                
เพ่ือการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
ของมหาวิทยาลัย” ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากส านักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้บรรยาย จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้ าร่วมประชุมตามวัน 
เวลาดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.3 ขอให้ด าเนินการแจ้งข้อมูลประกาศฯ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง              
การติดตามการปฏิบัติการสอน การบริการวิชาการและการสนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพวิชาการ                
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นั้น ขอให้ทุกคณะ และศูนย์ ส านัก ด าเนินการแจ้ง
ข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดังกล่าว ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ทราบโดยทั่วกัน
เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษา พัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานในครั้งต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.4 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1  
  อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ในหัวข้อ "การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" The 1st 
National and International Conference 2017  on “Education for Sustainable Locality Development” 
ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ปัจจุบันมีผู้เข้าสมัครเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 35 คน รายละเอียดการสมัคร http://research2017.bsru.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเองท่ี 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.5 การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
  อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ได้เปิดรับสมัคร 4 หลักสูตร คือ  สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และสาขาวิชาหลักสูตรเภสัชกรรมไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

http://research2017.bsru.ac.th/


๒๐ 

 

 6.6 ขั้นตอนการจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการตรวจสอบงานพัสดุ ในเรื่องของ               
การรายงานผลให้กรมบัญชีกลางและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าการรายงานผลจะมีความล่าช้าเกินกว่า
ก าหนด จึงได้จัดท าเป็นขั้นตอนการจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง  เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและปฏิบัติตามขั้นตอน 

มติที่ประชุม รับทราบ   

เลิกประชุม เวลา  13.00 น. 
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