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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/๒๕60 

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 13.0๐ 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. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๗. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๘. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๕. อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๘. อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒๙. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3๐. อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๓. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๔. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3๗. อาจารย์ชัชศรัณย์   จิตคงคา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3๘. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๓๙. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๐. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๒. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๓. อาจารย์สมภาศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๔. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
4๕. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

4๖. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

4๗. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

4๘. อาจารย์นิศากร   เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๔๙. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๐. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๑. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๒. อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๓. อาจารย์อัมพร เลิศณรงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๔. อาจารย์สิริชัย เอ่ียมสอาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๕. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
5๖. อาจารย์พรรณา   พูนพิน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

5๗. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

5๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๕๙. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6๑. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6๒. อาจารย์อารียา   จุ้ยจ าลอง รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา   นาฏยนาวิน รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6๔. อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6๕. อาจารย์เชิดศิริ   นิลผาย รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
6๖. อาจารย์ขวัญชัย   ช้างเกิด รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
6๗. อาจารย์อารยา วาตะ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
6๘. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ ์ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
๖๙. อาจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
7๐. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 



๓ 

 

7๑. นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
7๒. นางมรกต ภู่ทอง รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
7๓. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
7๔. นายอภิชาติ สิงห์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ติดราชการ 
๒. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ ติดราชการ 

๓. อาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตรี ติดราชการ 

4. อาจารย์วิเชียร ทุวิลา ติดราชการ 

5. อาจารย์อภิญญา หนูมี ติดราชการ 

6. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ ติดราชการ 

7. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา ติดราชการ 

8. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย ติดราชการ 

9. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น ติดราชการ 

1๐. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล ติดราชการ 

๑๑. อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ ติดราชการ 

12. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ ติดราชการ 

๑๓. อาจารย์ชวลิต   จูเจี่ย 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  13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม              
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม"  ในต่างประเทศ              
ปีการศึกษา 2559 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ             
"เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 13 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 โดยได้ส่งนักศึกษาไปเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้แก่ 
  1) Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  2) มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  3) มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (Guangxi University of Foreign Languages) 
  4) มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  5) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  6) มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
  7) มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า (National University of Arts and Culture - 
NUAC) เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เดินทางระหว่างวันที่ 7 – 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560) 
  8) Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  9)  มหาวิ ทยาลั ยสั ง คมศาสตร์ แล ะมนุ ษยศาสตร์  ( University of Social Sciences and 
Humanities-USSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  10) Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  11) Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย 
  12) Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี (เดินทางระหว่างวันที่ 9 
– 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 แนะน ารองผู้อ านวยการส านักของมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย                                            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 มีมติอนุมติแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการส านักงานต่างๆ ดังนี้ 
  1) อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม    ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
  2) อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัย              
จึงแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านัก ทั้ง 3 ส านัก ดังรายนามต่อไปนี้ 

  1) รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
   1) อาจารย์นิศากร  เถาสมบัต ิ
   2) อาจารย์ ดร.นัยนพัศ    อินจวงจิรกิตต์ 



๕ 

 

   3) อาจารย์วิชุณี    สารสุวรรณ 
  2) รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
   1) อาจารย์เชิดศิริ    นิลผาย 
   2) อาจารย์ขวัญชัย    ช้างเกิด 
   3) อาจารย์ชวลิต   จูเจี่ย 
  3) รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
   1) อาจารย์อารียา    จุ้ยจ าลอง  
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน  
   3) อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์   แก้ววิเชียร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การพิจารณาการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ.2558 – 2559 
  ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี                     
ได้เล็งเห็นถึงคุณงามความดีอันประกอบขึ้นด้วยภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถ และการสรรสร้างสิ่งดีงามของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้เสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และได้จัดท าเอกสารสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา 
พร้อมทั้งประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ดังนี้ 
  1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา
ภาษาไทย ให้แก่ นายด ารง พุฒตาล 
  ๒) คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ            
โลจิสติกส์ ให้แก่ พลเอกวรพงษ์  สง่าเนตร 
  3) วิทยาลัยการดนตรี เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
ให้แก่ นายวิจิตร์ จิตรังสรรค์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 ได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ.
2558 – 2559 ทั้ง 3 รายชื่อ และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาการเสนอขอปริญญากิตติมศักดิ์ ทั้ง 3 
รายชื่อดังกล่าว และเห็นชอบการเสนอขอจ านวน 2 รายชื่อ คือ นายด ารง พุฒตาล เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย และนายวิจิตร์ จิตรังสรรค์ เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ซึ่งมีข้อท้วงติงการเสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ                
โลจิสติกส์ ให้แก่ พลเอกวรพงษ์  สง่าเนตร เนื่องจากพลเอกวรพงษ์  สง่าเนตร เป็นผู้มีความรอบรู้ในด้านกิจการทหาร 
การเมืองการปกครองมากกว่าการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งคณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะขัดแย้งกับบริบทของผู้ที่
ได้รับการเสนอและหลักเกณฑ์ในการให้ปริญญากิตติมศักดิ์จึงให้มหาวิทยาลัยน ากลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 



๖ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การพิจารณาการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ.2558 – 2559 และน าเข้าสู่ 
การพิจารณาของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 3.2 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ... 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม พ.ศ.2560 ได้มอบหมายให้งานวินัยและนิติการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ... นั้น งานวินัยและนิติการ ได้ด าเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.3 โครงการบ้านสมเด็จฯ เอนเตอร์เทนเมนท์ ปีท่ี 5  
  สืบเนื่องจากสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการบ้านสมเด็จฯ 
เอนเตอร์เทนเมนท ์ปีที่ 5 ตอน “ทีเด็จฯ 3 บอดี้สแลม เดอะ พาวเวอร์ ออฟ แชริ่ง คอนเสิร์ต” โดยการน าผลงานนิสิต
นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการท างานอย่างเข้มข้น ทั้ง 3 ประเภท คือ ค่ายละครเวที ค่ายเพลง ค่ายคอนเสิร์ต เพ่ือแสดง
ผลงานในวันเดียวกัน ซึ่งมีที่มาจากแนวคิดเริ่มต้น ดังนี้ โครงการ : ทีเด็จฯ 3 กิจกรรม “ท าดี” ตามค าพ่อสอน  9 ดีที่ 1 : 
“สร้างคนให้ท าละครด้วยค าสอนของพ่อน าใจ” โดยน าค าสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องของการ “ให้อภัย”                      
มาใช้ในบทละคร เรื่อง The End has No End (จุดจบแห่งพันธนาการ) โดยมีก าหนดจัดการแสดง ในวันพฤหัสบดีที่ 
20 เมษายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4  

   อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข กล่าวเพ่ิมเติมว่า การด าเนินโครงการบ้านสมเด็จฯ เอนเตอร์เทนเมนท์ 
ปีที่ 5 นั้น ได้รับความร่วมมือจากนิสิตนักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างด ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้               
แต่เนื่องจากการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ราคาตั๋วค่อนข้างถูก หักค่าใช้จ่ายที่คณะต้องด าเนินการท าให้การได้มาของรายได้            
ไม่เพียงพอกว่าสามแสนบาท ในการด าเนินการครั้งต่อไปคณะจึงต้องวางแผนงานให้ละเอียด และหาผู้สนับสนุน
โครงการหลักก่อนการด าเนินโครงการ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า อาจเป็นเพราะสถานที่จัดการแสดง
ค่อนข้างคับแคบท าให้ต้องจ ากัดผู้เข้าร่วมโครงการ หากในปีต่อไปจัดการแสดงบริเวณสนามฟุตบอลอาจท าให้มีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 4.1 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบ ารุงการศึกษา (สายสอน) 
(บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคล ส านักงาน
อธิการบดี จัดท าร่างประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบ ารุงการศึกษา (สายสอน) 
(บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพ่ือโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี                  
ได้ด าเนินการจัดท าร่าง ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบ ารุงการศึกษา (สายสอน) 



๗ 

 

(บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพ่ือโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบ ารุงการศึกษา 
(สายสอน) (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพ่ือโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย               
เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 4.2 เงินฝากประจ าครบก าหนด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครบก าหนดกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา กองคลังได้ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พบว่ามียอดเงินฝากประจ า              
7 เดือน ครบก าหนดเป็นเงิน 300 ล้านบาท โดยกองคลังได้สรุปข้อมูลการน าเสนออัตราดอกเบี้ยของธนาคาร               
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต เพื่อเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา ดังนี้  
 

ประเภทเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต 
ประจ า 12 เดือน 1.65 % - 
ประจ า 24 เดือน - 1.85 % ต่อปี 

จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน 
 

 รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ  เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้พันธบัตรออมทรัพย์ของ
กระทรวงการคลังออกแล้ว หากมหาวิทยาลัยน าเงินจ านวน 300 ล้านบาท ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอายุ 5 ปี               
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.35 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี จะได้รับอัตราดอกเบี้ย
มากกว่าการน าเงินไปฝากประจ า แต่จะมีระยะเวลายาวนานกว่า 

 อาจารย์มรกต  ภู่ทอง กล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีบัญชีเงินฝากประจ าของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับธนาคารไทยพาณิชย์หลายบัญชี โดยรวมจ านวนเงิน 900 ล้านบาท และที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 ได้มีมติเห็นชอบให้น าเงินฝากประจ าครบก าหนด จ านวน 
200 ล้านบาท ฝากประจ า 12 เดือน ร้อยละ 1.65 ต่อปี ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ไปแล้วนั้น            
หากมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้น าเงินจ านวน 300 ล้านบาท ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 
5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.35 ต่อปี โดยเฉลี่ยจะได้รับดอกเบี้ยปีละ 6-7 ล้านบาท หรือ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย             
ร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเฉลี่ยจะได้รับดอกเบี้ยปีละ 9 ล้านบาท นั้น ก็สามารถด าเนินการได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การน าเงินฝากประจ าครบก าหนด จ านวน 300 ล้านบาท ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของ
กระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.35 ต่อปี 

 4.3 ขอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0564.01/กบบ/294 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560 เรื่องสรุปผล            
การประเมินฯ เพ่ือเปลี่ยนชื่อต าแหน่งและประเภทต าแหน่ง และตัดโอนต าแหน่ง (นางมรกต  ภู่ทอง) และบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0564.01/กบบ/352 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งผลการประเมินฯและเงื่อนไข              
การสอนงาน มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการก าหนดบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่



๘ 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งร่วมเสนอชื่อ นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ต าแหน่งหัวหน้า
งานพัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้างานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง โดยให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 4.5 โครงการศูนย์บริการผลิต เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ระบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการรับฟังข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท ฟูจิ              
ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ และต าราเรียน                 
ระบบดิจิตอลภายในองค์กร และได้จัดท าโครงการศูนย์การผลิตเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ด าเนินการตามเสนอ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สายัณ พุทธลา และอาจารย์มรกต ภู่ทอง ด าเนินการโดยเร่งด่วน  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/๒๕60             
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ ์และน าเสนอมติย่อการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ         
พุทธลา ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (เพ่ิมเติม) โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  1) รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษาตามโครงการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 
  2) รับผิดชอบงานด้านการจัดตั้งโรงพิมพ์และวางแผนพัฒนากิจการโรงพิมพ์และโครงการร้านค้าของ
มหาวิทยาลัย 
  3) รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการรับนิสิตนักศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.3 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน พ.ศ.2560 มีมติอนุมติแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักต่างๆ ดังนี้ 
  1) อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม    ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
  2) อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 



๙ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.4 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งให้ทราบถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในด้าน                
การบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืนๆ โดยให้การจัดท าโครงการและการขอรับการจัดสรรงบประมาณของทุกส่วน
ราชการ ค านึงถึงหลักการส าคัญ ดังนี้ 
  1) เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) มุ่งยกระดับรายได้ของประชาชนในประเทศ โดยการสนับสนุนให้ประชาชนท้องถิ่นรวมกลุ่มกัน 
เพ่ือประกอบกิจการที่น านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการในชุมชน โดยน าแนวทางประชารัฐมาใช้
ในการด าเนินการด้วย 
  3) จัดการสิ่งอ านวยความสะดวก โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็นและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งให้แก่ประชาชน โดยมีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินการ 
  ซึ่งการสั่งการของนายกรัฐมนตรี สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ดังนั้นในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานต้องด าเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เป็นหลัก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.5 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต         
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้สัมปทานจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้าง
เหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงานหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ล่ามภาษามือ 
หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ของคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้น าไปใช้เป็นแนวทาง      
ในการด าเนินการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.6 การเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ โดยศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติ
วิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ได้ประสานงานเพื่อเข้ามาเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 
15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๐ 

 

 

 5.7 หนังสือขอบคุณจากสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 
  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์         
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุฯ ได้ส่งหนังสือขอบคุณในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่งปี 2560” เพ่ือสรรหา 
คัดเลือก และประกาศเกียรติคุณแก่สตรีผู้มีความสามารถในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีประวัติการท างานโดดเด่ น รวมทั้ง
ส่งเสริมการรับรู้และตระหนักในบทบาทและสถานภาพสตรี และน าความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม โดยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผู้หญิงเก่ง ปี 2560” เมื่อวันศุกร์ที่              
3 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมบ ารุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ และได้ส่งร่างประกาศผลการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง ปี 2560” มาเพ่ือเผยแพร่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 ผลการประเมินเพื่อการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพค.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศผลการประเมินเพ่ือการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้น าส่งข้อมูลหลักสูตร
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาครูประจ าการของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 11 หลักสูตรหลัก (หลักสูตรย่อย 28 รุ่น) ซึ่งหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ผ่านการประเมินฯ ทุกหลักสูตร โดย สพฐ. ได้มีค าชี้แจงเงื่อนไขการรับรองหลักสูตรพัฒนาครู
ประจ าการตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 รายงานผลนิสิตได้รับทุนไปศึกษาต่างประเทศ 
  นางสาวอารยา ซานอก นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ให้ได้รับทุน Damasiswa Scholarship Program ประจ าปี 
พ.ศ.2560 เพ่ือศึกษาด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษา 3 เดือน  
(เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2560) โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน ดังนี้ 
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษา  - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  - ค่าท่ีพัก  
  - ค่าประกันสุขภาพ  - ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 รายงานผลการด าเนินโครงการประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ดังนี้ 
  1) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือปรึกษาหารือการด าเนินงาน 
และพิจารณาขออนุญาตด าเนินงานต่างๆ ภายในคณะฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครั้งที่ 22/2590 เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 



๑๑ 

 

 2) นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์)               
ทีม Kwhanzing Studio ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดมิวสิกวิดีโอ SSRU MV AWARDS            
VOL.7 ประกอบด้วย 

 1) นายณพคุณ   อุวะลัย  2) นายกษิดิ์เดช   ละอองทอง 
 3) นายชนาธิป   ร่วมโพธิ์เงิน 4) นางสาวอภิชญา   ภู่เพชร 
 5) นายอภิชาต   ลิ้มวัฒนาถาวร 6) นางสาวอภิญญา   สิทธิเลิศ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 รายงานผลการด าเนินโครงการประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2560 ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการประจ าเดือนมกราคม – 
มีนาคม พ.ศ.2560 ดังนี้ 
  1) สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม รายวิชาอิสลามกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงการพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการชั่งหัวมัน อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560  

 2) สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม จัดโครงการปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือคุณภาพทางการศึกษา เมื่อวันที่ 
18 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้อง 2707C อาคาร 27 เวลา 08.30 – 12.30 น. โดยมีนิสิตสาขาวิชาธุรกิจอิสลาม 
ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการ 

 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนานิสิต “ส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย” ปีการศึกษา 2/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ อาคาร 24 ชั้น G เพ่ือให้นิสิต
มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.12 รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.2560 ของคณะครุศาสตร์ 
  คณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการประจ าเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.2560 
ดังนี้ 
  1) ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ ด าเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการส่งเสริม        
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ปีที่ 2 ดังนี้ 
   1.1) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่  
    (1) โรงเรียนวัดเขาพนมนาง ต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
    (2) โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   1.2) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ 
    (1) โรงเรียนวัดทับกระดาน ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2) คณะครุศาสตร์ ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ในการสร้างคุณประโยชน์และ               
เป็นสื่อกลางการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป และโครงการสนองนโยบายของ
รัฐบาล การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเชิงบูรณาการ โดยให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบตาม
สมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม 
  3) คณะครุศาสตร์ จัดให้มีการอบรมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ เพ่ือเตรียม              
ความพร้อมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEFR จ านวน 3 รุ่น ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ.



๑๒ 

 

2560 โดยการจัดจัดอบรมแต่ละรุ่นมีการจัดกลุ่มเรียน รุ่นละ 6 กลุ่มๆ ละประมาณ 35-37 คน รวมผู้เข้าอบรม              
  
ประมาณ 630 คน และมีวิทยากรชาวต่างชาติเป็นผู้อบรมให้ความรู้ จ านวน 6 คน โดยจัด TA (Teacher Assistant) 
ประจ าแต่ละกลุ่ม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13 รายงานการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ส านักงานคณบดี วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงานด้านการ
บริหารงานส านักงานคณบดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายในส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.14 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส             
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560              
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.15 รายงานผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ดิวิช่ัน 3 ฤดูกาล 2559 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลดิวิชั่น 3 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 7 - 27 
มกราคม พ.ศ.2560 ณ สนามฟุตบอลแห่งประเทศไทย หนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ 
วิฑูรย์ปัญญากุล เป็นผู้ควบคุมทีม ซึ่งทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยฯ สามารถผ่านเข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.16 สรุปภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ “แอโรบิกเพื่อสุขภาพ” 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดโครงการ “แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ” เพ่ือให้ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
นักศึกษา ได้มีการออกก าลังกายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมการออกก าลังกาย
ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมทั้งจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกก าลังกายหรือกิจกรรมทางกาย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.17 สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate” 
  ส านักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe 
Captivate” เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม พ.ศ.2560 และวันที่ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1092 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิ ชาการแก่สังคมและมี                



๑๓ 

 

นายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้บรรยายให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้               
ซึ่งการบรรยายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) บรรยายส่วนของหลักการการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe 
Captivate (2) การบรรยายส่วนของน าสื่อมัลติมีเดียที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้งานร่วมกับระบบอีเลิร์นนิง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.18 รายงานผลการจัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจรฯ และโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ฯ 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 3 การศึกษา
ผลงานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการอบรม                                                                                                                                                     
เชิงปฏิบัติการ การสร้างผลงานศิลปกรรมเพ่ือเชิดชูเกียรติ ในหัวข้อ “ตามรอย 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการ
แผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ วัดศรีสุริยวงศาราม วัดเขาวัง อ.เมือง จังหวัดราชบุรี – 
จังหวัดกาญจนบุรี และรายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์บ้านสมเด็จ” ประจ าปี พ.ศ.
2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.19 รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งบลงทุน  
  นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ได้รายงานการติดตามแผนการใช้งบประมาณแผ่นดินงานก่อสร้าง
และปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการด าเนินการติดตามขั้นตอนการจัดท าแผนการใช้งบประมาณ   
ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 ของงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 23 รายการ และงบประมาณรายได้ (ศูนย์อู่ทอง
ทวารวดี) จ านวน 21 รายการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.20 รายงานผลการด าเนินโครงการ  
  ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ด าเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี             
“รวมใจถวายความอาลัย มหาดุริยางค์ไทยในรัชการที่ 9” ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.21 ขอขอบคุณในการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ส่งหนังสือขอบคุณมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่ ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท                 
(ห้าพัน           บาทถ้วน) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๔ 

 

 

 ๕.22 รายงานการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ครั้งท่ี 1/2560 
  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ได้รายงานการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้วครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2560 ณ ห้องประชุมล าพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.23 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการของวิทยาลัยการดนตรี 
  วิทยาลัยการดนตรี ได้ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการการจัดพิธีไหว้ครูปาเจราและ  
ไหว้ครูดนตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.24 รายงานการประชุมของคณะครุศาสตร์ 
  คณะครุศาสตร์ ได้ส่งรายงานการประชุมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 เพ่ือเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.25 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เพ่ือเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.26 รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาล                
เพ่ือการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ส าหรับเว็บเพ่ือช่วยบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์              
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) พ.ศ. 2556 - 2558 
และได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ ชื่อ http://mis-hospital.simplesite.com/ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.27 รายงานผลการแข่งขันกีฬาเปตองโอเพ่น ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองโอเพ่น “ส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนากีฬา” จัดโดยชมรมเปตองวชิรพยาบาล ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560            
ณ สนามชั่วคราว วังสามเสน ถนนขาว ดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมนักกีฬาเปตองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

http://mis-hospital.simplesite.com/


๑๕ 

 

 ๕.28 รายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่วนบุคคล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่ง บริหาร
เงินลงทุนของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 กองทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 กองคลัง จึงได้รายงานผล                
การด าเนินงานของกองทุนทั้ง 3 แห่ง ย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.29 รายงานผลการด าเนินการและสรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) 
  กองบริหารงานบุคคลได้ส่งรายงานผลการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(English for Communication) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่  9 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่  31 มีนาคม พ.ศ.2560               
จ านวน 40 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.30 นักศึกษาได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานเรื่องการเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคล  
และองค์การดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ อาคาร            
มหิตลาธิเบศรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัล  
จ านวน 2 คน คือ 
  1) นายภัทรภณ  หมั่นกิจ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษา
ยอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 
  2) นางสาวชลธร  ภูศรี นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ประเภทที่  2 รางวัล               
ผลการศึกษายอดเยี่ยมข้ันวิทยาศาสตรบัณฑิต   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.31 รายงานผลการด าเนินโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 
  สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานผลการด าเนิน
โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่               
24 – 26 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.32 ผลการประกวดหนังสั้น และมิวสิกวีดีโอ 
  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งผลการประกวดหนังสั้น “เงินทองต้อง
วางแผน : มนุษย์เงินออม” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนิสิตของสาขาวิชา ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
อันดับ 1 โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท และการประกวดมิวสิควีดีโอ SSRU MV AWARDS 
VOL.7 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๖ 

 

 ๕.33 รายงานสรุปโครงการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานสรุปโครงการสัมมนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “ขับเคลื่อนการศึกษาไปกับ Thailand 4.0” ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560           
ณ ห้องเรียนรู้สารสนเทศ อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.34 สรุปการจัดกิจกรรมในปี พ.ศ. 2559 ของมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ส านักงานกลางมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ส่งสรุปการจัดกิจกรรมเพ่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
(ท่ีผ่านการประชุมของมูลนิธิฯ แล้ว) เป็นเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ในปี พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.35 รายงานการเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดตายเป็น 0 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
  โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงาน 
การเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดตายเป็น 0 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณป้ายรถเมล์ปากซอยอิสรภาพ 15              
ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.36 รายงานผลการเข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้รายงานผลการเข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ 
ครบรอบ 84 ปี ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.37 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อประกอบรายวิชาเรียน 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานผลโครงการศึกษาดูงาน        
การจัดการความรู้เพ่ือประกอบรายวิชาเรียน และได้พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ 
  1) งานเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม              
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 
  2) วัดหลักสี่ อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559 
  3) อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.38 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์การ คณะวิทยาการจัดการ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นสื่อมวลชนในรัฐธรรมนูญ 2560 และได้ลง
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560 และเว็บไซต์ประชาไท รายละเอียดดังเอกสารแนบ 



๑๗ 

 

  2) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการโครงการส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจตามโครงการดังกล่าว ซึ่งผลการ
ส ารวจ ได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ส านักข่าว INN เว็บไซต์ sanook และเว็บไซต์ MSN รายละเอียด          
ดังเอกสารแนบ 
  3) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่ งตารางสรุปการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่
สื่อมวลชนฯ ประจ าเดือนเมษายน รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการทดสอบ              
วัดความสามารถภาษาอังกฤษ ส าหนับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร โดยจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 4,11,25 มีนาคม 
และ 1,8 เมษายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.39 รายงานข้อมูลกิจกรรมทางวิชาการ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560) 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รายงานข้อมูลกิจกรรมทางวิชาการ (ระหว่างเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2560) ดังนี้ 
  1) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินวิชาการ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และ
ก าหนดวันสอนชดเชย ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  2) ตารางปฏิทินรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  3) ปฏิทินด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 
  4) รายงานสรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  5) แนวทางการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 
  6) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  7) สรุปแนวทางการรับนักศึกษาเข้า ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการ
เปิดรับสมัครนักศึกษา (ภาคพิเศษ) เพ่ิมมากขึ้น อย่างน้อยให้มีผู้มาสมัครเข้าศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน               
ต่อปีการศึกษา  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายวิชาการ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา และขอความร่วมมือจากคณะ               
เพ่ือเตรียมท าแผนในการรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 และมอบหมายส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนและกองคลัง สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและประเภทของ
ทุนการศึกษา ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุมทราบครั้งถัดไป 

 5.40 รายละเอียดในการจัดท างบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 (ครั้งที่ 2) 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 (ครั้งที่ 2) และมีโครงการที่ต้องด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

  โครงการที่มีวงเงินมากกว่าสองล้านบาท (ให้ผูกสัญญาก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2559) 
  1) งานปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร 1 ชั้น 4 จ านวน 1 งาน (สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วในวันที่ 12 มีนาคม
พ.ศ.2560 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน) 



๑๘ 

 

  2) งานทาสีภายนอกอาคาร 4 อาคาร จ านวน 1 งาน (งานทาสีภายนอกอาคาร 4 อาคาร จ านวน   
1 งาน ได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน) 

  โครงการที่มีวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท (ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2559) 
  1) งานก่อสร้างรั้วและเทพ้ืนด้านหลังอาคาร 10 จ านวน 1 งาน (ได้ด าเนินการส ารวจแนวรั้วเพ่ือให้
มีผลกระทบน้อยที่สุดกับบ้านข้างเคียง และมีการประกาศขายแบบรอบที่ 2 แล้ว ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัทดาว                  
เรียลเอสเตรท จ ากัด ซึ่งได้ท าสัญญาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 และได้ท าการรื้อถอนพร้อมทั้งก่อสร้างแนวรั้ว
บางส่วนแล้ว และได้ส่งงานในงวดแรกแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560) 

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 

 6.2 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาส าหรับครู 
  คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ             
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาส าหรับครู” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่การบูรณาการ STEM EDUCATION 
  คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่การบูรณาการ 
STEM EDUCATION” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา              
เป็นพ่ีเลี้ยง ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  6.4 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจ าปี 2560 ครั้งท่ี 1 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจ าปี 2560 
ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจและ
นักวิจัย สามารถส่งบทความได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/msc/ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

http://ejs.bsru.ac.th/msc/%20ภายใน


๑๙ 

 

 6.5 งานสังสรรค์ “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานสังสรรค์ “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า” คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม 2704 A             
อาคาร 27 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.6 โครงการอบรมพัฒนาระบบการเรียนการสอนมาตรฐานอุดมศึกษาและกลุ่มวิชาทั่วไป : พัฒนา
อาจารย์ให้ก้าวไกลไปกับยุคไทยแลนด์ 4.0  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบการเรียนการสอนมาตรฐาน
อุดมศึกษาและกลุ่มวิชาทั่วไป : พัฒนาอาจารย์ให้ก้าวไกลไปกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และ
บุคลากรในคณะ โดยจะจัดอบรมในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  1) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อการสอน เรื่อง “เรียนรู้และสนุกกับ Kahoot” และอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าสื่อการสอน เรื่อง “เพ่ิมสีสันให้การสอนด้วย e-Book” วิทยากรโดย อาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 
  2) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อการสอน เรื่อง “อักขราวิสุทธิ์ ส าคัญอย่างไรกับการท าผลงานทาง
วิชาการ” วิทยากรโดย อาจารย์ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ คุณสุพิศ รุ กขชาติ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ และคุณวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  3) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อการสอน เรื่อง “การจัดท า Clip VDO เพ่ือประกอบกิจกรรม              
การเรียนการสอน และการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป” วิทยากรโดย คุณจิราภาส อาภามาศสกุล 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  4) ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าท่าจีน จังหวัดนครปฐม วิทยากรโดย อาจารย์
สหภัส อินทรีย์ มัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ และอาจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ มัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน พ.ศ.2547 
  เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 
20 เมษายน พ.ศ.2560 ได้มีมติอนุมติแต่งตั้งผู้อ านวยการส านัก 3 ส านักไปแล้วนั้น ตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 ข้อ 4 
(2) ระบุ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันจะต้องมีคุณสมบัติคือมีประสบการณ์ในสายงานที่ต้องรับผิดชอบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี ดังนั้นการคัดเลือกรองผู้อ านวยการสถาบันจะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน ตามความในข้อบังคับ  
ข้อ 8 ระบุ ให้ผู้อ านวยการเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นรองผู้อ านวยการ 
จึงขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการ ทั้ง 3 ส านัก น าเสนอข้อมูล/ประสบการณ์ของรองผู้อ านวยการส านัก                
เพ่ือกองบริหารงานบุคคลจะกำหนดทะเบียนต าแหน่งและรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๒๐ 

 

 6.8 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560  
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดท าปฏิทินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560  กิจกรรมตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 
  2) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2560  พิธีปฐมนิเทศรวมนิสิตใหม่ 
  3) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560  การประชุมผู้ปกครอง 
  4) วันที่ 13 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2560  ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้ง 4 คณะ 1 วิทยาลัย 
  5) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
  6) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560  โครงการธรรมะ Delivery 
  7) วันที่ 24 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.9 การจัดท าห้องเรียนที่ทันสมัย 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดท า
ห้องเรียนที่ทันสมัย จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะทั้ง 4 คณะ ส่งห้องเรียน 2 ห้องเรียน มายังกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนที่ทันสมัยในล าดับต่อไป 

  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม กล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากห้องเรียนในมหาวิทยาลัยมีหลายขนาด             
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมควรมีรูปแบบห้องเรียน ห้องประชุมตามขนาดต่างๆ ไว้ หากมีการปรับห้องเรียน
หรือห้องประชุมก็น ารูปแบบที่เตรียมไว้มาด าเนินการให้เป็นลักษณะเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สะดวกและ
รวดเร็วต่อการด าเนินการปรับปรุงในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา  17.00  น. 
 

 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
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