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  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/๒๕60 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา ๐๙.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ป ี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. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๕. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
1๖. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
1๗. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
1๘. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๑. อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
2๓. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๕. อาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๖. อาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
27. อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
28. อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
29. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
30. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 



๒ 

 

๓3. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
34. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
36. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
37. อาจารย์สมภาศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
38. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
39. อาจารย์นิศากร   เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
40. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
41. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
42. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
43. อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
44. อาจารย์อัมพร เลิศณรงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
45. อาจารย์สิริชัย เอ่ียมสอาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
46. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
47. อาจารย์พรรณา   พูนพิน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
48. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
50. อาจารย์อารียา   จุ้ยจ าลอง รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา   นาฏยนาวิน รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
52. อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
53. อาจารย์เชิดศิริ   นิลผาย รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
54. อาจารย์ขวัญชัย   ช้างเกิด รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
55. อาจารย์อารยา วาตะ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
56. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
57. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
58. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง 
59. นายสุวิทย์   มุดทะเล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
60. นายอภิชาติ สิงห์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ติดราชการ 

๓. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ติดราชการ 

4. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ติดราชการ 

5. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ติดราชการ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ติดราชการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา ติดราชการ 

8. อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง ติดราชการ 

9. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย ติดราชการ 



๓ 

 

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์   อภิรัตน์วรเดช ติดราชการ 

๑๑. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ ติดราชการ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม ติดราชการ 

๑๓. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน ติดราชการ 

๑๔. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย ติดราชการ 

๑๕. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น ติดราชการ 

๑๖. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล ติดราชการ 

๑๗. อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ ติดราชการ 

๑๘. อาจารย์ชัชศรัณย์   จิตคงคา ติดราชการ 

๑๙. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ ติดราชการ 

๒๐. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม ติดราชการ 

๒๑. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ติดราชการ 

๒๒. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ ติดราชการ 

๒๓. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ ติดราชการ 

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ ติดราชการ 

๒๕. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน ติดราชการ 

26. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ ติดราชการ 

27. อาจารย์ชวลิต   จูเจี่ย ติดราชการ 

28. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ ์ ติดราชการ 

29. อาจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้างานพัสดุ 
2. ดร.จ านงค ์  ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
3. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นางวลินเนศวร์ ธีรการุญวงศ์ 
2. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ 
4. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม              
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ 
ครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชานุญาตด าเนินงานจัดงานเฉลิม              
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้ขอให้มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏทุกแห่งจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
พร้อมเพรียง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้ก าหนดการจัดงานขึ้น ดังนี้ 
  ๑) วันที่  ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น . พิธีถวายความเคารพเบื้ องหน้ า                     
พระสาทิสลักษณ์ พิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายเป็นพระราชกุศล และในวันเดียวกันมีพิธีอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร พิธีรับน้องใหม่ และร่วมกันท าความสะอาดพ้ืนที่กิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔  การแต่งกาย 
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) อาจารย์ และบุคลากร 
ใส่ชุดปกติขาว 
  ๒) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๖๖ รูป 
และพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
การแต่งกาย ให้ใส่เสื้อสีขาวนวลติดโบว์สีด าไว้ทุกข์ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆ ทราบ
รายละเอียดของกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 ๑.๒ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  มหาวิทยาลัยก าหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ๑๒ สิงหาคม             
พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสั่งซื้อเข็มกลัดดอกมะลิให้แก่ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) จ านวน ๑๐๐ ช่อ และขอเรียนเชิญคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย            
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ           
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา 14.30 น. ณ สตูดิโอ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา เป็นผู้รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมบันทึกเทป
รายการพิเศษ ในวันและเวลาดังกล่าว 

 ๑.๓ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งใน และ
ต่างประเทศ จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๕ 

 

 ๑.๔ การประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) 
  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) 38 แห่ง ประชุมหารือเรื่องระบบผลิตครู เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 
พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน โดยมีประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  1) กระบวนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง จะต้องเน้นการจัดการศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ โดยมีงบประมาณในการด าเนินการ 5 ล้านบาท และองคมนตรีจะลงพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 38 แห่ง เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพ่ือต้องการกระตุ้น
ให้สถาบันผลิตครูทุกแห่ง มีความตื่นตัวและได้ก าหนดระบบการผลิตครูอย่างจริงจังโดยผู้ที่อยู่ในวิชาชีพครู ที่จะช่วย
พัฒนาและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และสอดคล้องตามพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันหลักในการผลิตครูที่มีคุณภาพ  
  2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้หยิบยกประเด็นที่คณะกรรมการคุรุสภา เห็นชอบ             
ในหลักการตามที่สภาคณบดีคณะคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เสนอให้กลับไปใช้ระบบผลิตครู
หลักสูตร 4 ปี โดยได้มีการหารืออย่างกว้างขวาง ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยบางกลุ่มได้แสดงความเห็น
ในเรื่องของกระบวนการและใช้ระยะเวลามากเพ่ือให้ครูได้รับความรู้ตลอดจนเทคนิคการสอนและประสบการณ์รอบด้าน 
ในขณะที่บางส่วนเห็นว่าการผลิตครูขึ้นอยู่กับกระบวนการมากกว่าจ านวนปี เช่น โครงการคุรุทายาท ที่มีกระบวนการ
ผลิตครูอย่างเข้มข้นในระยะเวลาเพียง 4 ปีเท่านั้น ส่วนเรื่องของมาตรฐานครูที่ยึดสมรรถนะ (Competency base) 
เป็นหลักนั้น คณะกรรมการเล็งเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับได้มีการน าเสนอผลการวิจัยของสถาบันเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในเรื่องการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี ว่ามีจุดอ่อนอยู่ที่เนื้อหา ไม่ใช่สมรรถนะ และเมื่อน าผลวิจัย
มาเทียบเคียงระหว่างผู้จบหลักสูตรครู 5 ปี กับ 4 ปี กลับพบว่ามีคุณลักษณะที่ไม่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น ขณะนี้จึงยัง
ไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากยังมีทั้งกลุ่มที่แน่ใจและไม่แน่ใจว่าระบบใดจะดีกว่ากัน จึงมอบส านักงานคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษา จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างสถาบันคุรุพัฒนา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา สภาคณบดี ตลอดจน
นักวิชาการโดยเร็วที่สุด เพื่อขบคิดพิจารณาระบบผลิตครูที่ เหมาะกับบริบทและองค์ประกอบหลายๆ ด้าน หากตกลง
ไม่ได้หรือต้องมีการผลิตครู ๒ ระบบ ก็จะด าเนินการโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนทั้งหลักสูตร ๕ ปี และ ๔ ปี รวมทั้ง
จะเริ่มใช้ระบบการผลิตใหม่ได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเป้าหมายที่วางไว้  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๕ โครงการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดโครงการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหลักสูตรทักษะการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศส าหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (International Business Communication Skills For University Leaders)  ระหว่างวันที่ ๒๖ – 
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ และ ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๖ 

 

 ๑.๖ ปฏิทินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดท าปฏิทินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๐                  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาร่วมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และครั้งที่ 2              
ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  2) วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 รับตรงรอบที่ 3 และรอบ 
admission (แยกคณะ/วิทยาลัย) 
  3) วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ประชุมนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 
  4) วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1                
นิสิตรับตรงรอบ 1 – 3 และรอบ admission 
  5) วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ใส่ใจจิตสาธารณะ 
  6) วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
  7) วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 
  8) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ตรวจสุขภาพ นิสิตรับตรงรอบ 3 และรอบ admission 
  9) วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.7 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559  
  ศูนย์ภาษา จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)             
ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มเป้าหมายที่ 2) ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่การเข้ารับการอบรม ได้ที่ www.bsru.ac.th และ http://ili.bsru.ac.th และ
เข้ารับการทดสอบภาอังกฤษ (CEFR) ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม พ.ศ.2560 นิสิตจะมีรายชื่อเข้ารับการทดสอบ
จะต้องผ่านการลงทะเบียนจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม                   
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1742 หรือ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 11 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.8 การประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1  
  มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ แนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)  
ในภาพรวมของพฤติกรรมการท างาน ด้านความร่วมมือ การเอาใจใส่ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในหน้าที่ส าหรับ
บุคลากร ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบการประเมิน 1 เมษายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป 
จึงขอแจ้งว่าส านักคอมพิวเตอร์ได้เปิดระบบการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน  (Peer Assessment) ประจ าปี
การศึกษา 2560 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2560) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไป
ประเมินได้ที่ http://pa.bsru.ac.th โดยใช้รหัสประจ าตัวกับรหัสผ่าน เป็นรหัสเดียวกับที่ใช้เข้าระบบ ERP & MIS 

http://ili.bsru.ac.th/


๗ 

 

ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 23.59 น. ซึ่งการประเมินจะสมบูรณ์ต้องประเมินอย่างน้อย 80 % 
ของจ านวนคนทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม มีวิธีประเมิน 2 รูปแบบ ดังนี้  
  1) แบบระดับคะแนน : .ให้ประเมินระดับผลงานด้วยค่าคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 (1 = น้อยที่สุด ,  
2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด) 
  2) แบบเรียงล าดับที่ : ให้ประเมินโดยการพิมพ์ใส่ล าดับที่เรียงล าดับผลงาน ตั้งแต่ 1 จนถึง N              
(1 – มากที่สุด) 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายกองบริหารงานบุคคลน าข้อมูลการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer 
Assessment) ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยทราบ และท าการประเมินฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 1.9 สวัสดิการส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สรุปสวัสดิการส าหรับบุคลากรตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบ 

 1.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้น าเสนอการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยทราบและสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  กล่าวเพ่ิมเติมว่า นโยบายด้านการประเมินผล           
การปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรค านึงถึงความส าคัญดังนี้  1) เน้นความโปร่งใส เป็นธรรม 2) เน้นการเ ปิดเผย               
ผลการประเมินเป็นรายบุคคล 3) เน้นการประเมินตามตัวชี้วัดที่เป็นไปตามประกาศภาระงาน และข้อตกลงของแต่ละ
หน่วยงาน 4) เน้นการประเมินเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพัฒนาต่อผู้ถูกประเมินและหน่วยงานสังกัด 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ ๔/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยมีการแก้ไขดังนี ้

 หน้า ๙ ระเบียบวาระที่  ๔.๖ การเสนอชื่ออาคารเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์                  
แก้ไขมติที่ประชุม จาก “รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี และ                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ทบทวนชื่ออาคารอีกครั้ง และร่วมกัน
พิจารณาถึงที่มาและความส าคัญของค าว่า “ศิลปะและวัฒนธรรม” ว่าควรคงชื่อเดิมไว้หรือไม่ และน าเข้าที่ประชุม
ย่อยเพ่ือพิจารณาในล าดับต่อไป” เป็น “รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ทบทวนชื่ออาคารอีกครั้ง และ



๘ 

 

ร่วมกันพิจารณาถึงที่มาและความส าคัญของค าว่า “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ว่าควรคงชื่อเดิมไว้หรือไม่ และน าเข้า              
ที่ประชุมย่อยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป” 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/2560 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย   
  ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเรื่องขออนุญาตลาออกจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีด าเนินการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยแทนผู้ที่ลาออก โดยได้น าเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
6/2560 ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการสรรหาโดยได้มีการก าหนดการเลือก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คือ 
  23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งเวียน 6 หน่วยงาน 
  8 มิถุนายน พ.ศ.2560  ด าเนินการแจ้งก าหนดการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการอ านวยการ
      มหาวิทยาลัย   
  29 มิถุนายน พ.ศ.2560  กองบริหารงานบุคคลรวบรวมรายชื่อตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน 
  6 กรกฎาคม พ.ศ.2560  ด าเนินการเลือกตั้ง ณ ส านักงานอธิการบดี อาคาร 100 ปี  
       ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 1  
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานส านักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 29 
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ได้มีมติให้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้แทนของหน่วยงานและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ งจะต้องเป็น                 
ผู้ท างานในมหาวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) เพ่ือพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้ 
    1. คุณสมบัติผู้เลือกตั้งต้องปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป 
    2. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (สายสอน) มี 2 งบประมาณ คือ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินบ ารุงการศึกษา (บกศ.) 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กิจจา จิตรภิรมย์ ผู้แทนคณาจารย์จากสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 3.2 การเสนอชื่ออาคารเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหอประชุม              
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (อาคารศรีสุริยวงศ์) เพ่ือจัดท าห้องแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โรงละคร 150 ศรีสุริยวงศ์ และส านักงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม                  
โดยมีก าหนดด าเนินงานปรับปรุงแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระครบ 150 ปี ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน ในปี พ.ศ.2561 

มติที่ประชุม รับทราบ การเสนอชื่ออาคารเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็น “อาคาร 150 ปี 
มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)” 



๙ 

 

 3.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน
ของส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา   
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งช่อชงโคคลินิกการแพทย์
แผนไทย และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลินิก การแพทย์แผนไทย 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดหลักสูตรการแพทย์  
แผนไทยบัณฑิต และอาศัยอ านาจตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข                  
ในการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยและ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2557 ส่วนที่ 4 ข้อ 17 และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 เรื่องเพ่ือพิจารณาการจัดตั้งคลินิก
การแพทย์แผนไทย โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทย  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้จัดท า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย และ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 
และค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย เพ่ือน าให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ร่วมกันพิจารณา  

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น ดังน้ี 
  1) รายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งช่อชงโค
คลินิกการแพทย์แผนไทย ยังไม่ชัดเจน เมื่ออ่านแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจุดประสงค์จะท าอะไร 
  2) การจัดตั้งช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย ถือเป็นหน่วยงานที่มีรายได้เข้ามหาวิทยาลัย                
จึงควรด าเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์ช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย โดยระบุวิธีการบริหารจัดการ การได้มาซึ่งรายได้ 
และขมวดไว้ 1 ข้อ เพ่ือให้สอดรับกับประกาศฯ เรื่อง การก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และ
ค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลิการแพทย์แผนไทย  
  3) ข้อความ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นสมควรให้จัดตั้ง “ช่อชงโคคลินิก
การแพทย์แผนไทย” เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง             
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2559 จึงก าหนดให้ช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย มีหน้าที่ ดังนี้ ”               
ควรขมวดไว้ในความน าตอนแรกของประกาศ เช่น อาศัยอ านาจตามข้อบังคับหรือระเบียบใด ประกอบกับมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่เท่าใด รวมทั้งควรตรวจสอบวิธีการเขียน การอ้างถึงและการอาศัยอ านาจต่างๆ  
  4) ข้อความ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นสมควรให้จัดตั้ง “ช่อชงโคคลินิก
การแพทย์แผนไทย” เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง              
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2559 จึงก าหนดให้ช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย มีหน้าที่ ดังนี้ ......”                  
ข้อความยังไม่สมบูรณ์ 
  5) รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามศัพท์ควรระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การจัดตั้งช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย ไม่ควรน ามาระบุไว้ในประกาศฯ เรื่องการก าหนดอัตรา                    



๑๐ 

 

ค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย ควรระบุ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มากกว่า 
  6) ควรระบุรายละเอียดค่าบริหารจัดการในคลินิกให้ชัดเจนว่าคือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง รวมถึง          
ค่าผู้บริหารด าเนินการด้วยหรือไม่ ซึ่งในประกาศฯ ไม่ได้ระบุไว้ 
  7) ในประกาศฯ เรื่องการก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และค่าบริหาร
จัดการในช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย ไม่ได้ระบุว่ารายได้ที่ได้รับน าเข้ามหาวิทยาลัยกี่เปอร์เซ็น และใช้
ด าเนินการกี่เปอร์เซ็น 
  8) กรณีการปฏิบัติงานในเวลาราชการ และมีการจ่ายค่าตอบแทนควรระบุให้ชัดเจนว่าสามารถน ามา
ประเมินเป็นภาระงานได้หรือไม่  
  9) เวลาเปิด – ปิด ของคลินิก 08.30 - 22.00 น. มหาวิทยาลัยมีมาตรการด้านความปลอดภัย
อย่างไรบ้าง  
  10) การจัดตั้งศูนย์คลินิกในลักษณะนี้ ข้าราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ 
  11) โครงสร้างการบริหารงานช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย ควรมีผู้อ านวยการ 1 คน เพ่ือดูแล
และบริหารจัดการหน่วยงาน 
  12) โครงสร้างการบริหารงานช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้างาน 7 คน 
ซึ่งขณะนี้หน่วยงานมีผู้ด ารงต าแหน่งนี้อยู่หรือไม่ หากยังไม่มีและมีความจ าเป็นต้องมีหัวหน้างานทั้ง 7 คนนี้ หน่วยงาน
จะใช้งบประมาณส่วนใดในการบริหารจัดการ 
  13) การบริหารจัดการงบประมาณต้องด าเนินการเปิดบัญชี บัญชีชื่อว่าอะไร ใครเป็นผู้เบิกจ่าย และ
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างไร  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทบทวน
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย และ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 
และค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทยใหม่ โดยมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร 
อาจารย์มรกต ภู่ทอง เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และมอบหมายกองบริหารงานบุคคลส่งนิติกรสอบทานส านวนและ
รายละเอียดให้ถูกต้องตามวิธีการร่างประกาศอีกครั้งหนึ่ง และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/๒๕60             
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๑ 

 

 ๕.2 รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผล
การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ 
  1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รายงานผลการประชุมผู้ปกครองสาขาวิชาสาธารณสุข ปีการศึกษา 
2560 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 10 ห้อง 6105 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  2) สาขาวิชาชีววิทยา ได้รายงานผลการประชุมผู้ปกครองของนิสิ ตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับสาขาวิชาในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 953 ชั้น 5 อาคารเฉลิม            
พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และได้มีผู้ปกครองเข้าร่วมจ านวน 12 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  3) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รายงานผลการประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
  4) สาขาวิชาเคมี ได้รายงานผลการประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560     
ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560  
  5) สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ได้ส่งสรุปผลการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2560 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ อาคาร 2 ชั้น 11 ห้อง 2111 
  6) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รายงานผลการประชุมผู้ปกครองของนิสิตใหม่ ที่ เข้าศึกษา                
ในปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ อาคารเรียนรวม อาคาร 24 ชั้น 10 ห้อง 241002 
  7) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ได้ส่งรายงานการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 
  8) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานผลการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และเกษตร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.3 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579)  
  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ) ได้ให้ความเห็นชอบยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามค าแนะน าของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
และตามพระบรมราโชบาย ส านักงาน ทปอ.มรภ. จึงได้ส่งยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปปฏิบัติต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.4 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ  
  ส านักงานมูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทา ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอชื่อบุคคล จ านวน 1 ท่าน  
เพ่ือขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสันติภาพ ประจ าปี พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๒ 

 

 ๕.5 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560)  
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 280 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.
2560 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืนๆ ข้อ 7. ที่ให้
ทุกส่วนราชการพิจารณาแผนงาน/ โครงการเร่งด่วนต่างๆ ในความรับผิดชอบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ
หรือไม่ อย่างไร และให้เร่งรัดการด าเนินโครงการในส่วนที่มีความเป็นไปได้ และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบที่ควรด าเนินการเร่งด่วน ส านักง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ขอความร่วมมือทางมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามข้อสั่งการอย่างเร่งด่วน 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๕.6 ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”  
  สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ก าหนดจัดสัมมนา (ซีรีย์) “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”          
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ และขอประชาสัมพันธ์เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงาน
สัมมนาฯ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ จ านวน 80 ท่าน/ตอน อัตราค่าลงทะเบียนงานสัมมนาฯ 1,800 บาท/
ท่าน/ตอน รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.7 การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย 
การบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559  ดังนี้ 
  1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559  
  2) ส าหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการตามนัยข้อ 12 ของระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.8 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
  งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟัง             
ความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
& Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยเนื้อหา
รายงานประกอบด้วยผลคะแนนในภาพรวม ผลคะแนนแยกตามรายดัชนี และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณธ รรม
และความโปร่งใส 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๓ 

 

 ๕.10 รายงานผลการจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานการจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ.2560 จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 
  1) โครงการจัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย 
  2) โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง..ล่องเรือ เพ่ือความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ 29 
  3) โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา...รักษาวัฒนธรรม เรื่อง “รฦกธนบุรี 250 ปี” 
  4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 
  5) โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง..ล่องเรือ เพ่ือความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ 30 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 รายงานการไปเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี  
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รายงานการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.12 รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งบลงทุน 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ว่าจ้าง มอบหมายให้นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล 
ให้ ด า เนิ นการติดตามและควบคุมงานด้ านการก่ อสร้าง พ .ศ .2560  นายสุชาครีย์  ก่อ เกี ยรติตระกู ล  
จึงได้ด าเนินการติดตามขั้นตอนในการจัดท าแผนการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และได้จัดท า
รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งบลงทุน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.13 ผลการพิจารณาการตรวจประเมินขอรับรองสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์ 
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผลการพิจารณาการตรวจประเมิน 
จากคณ ะกรรมการสภาเทคนิ คการแพทย์  มี มติ เห็ นชอบรับ รองความ เหมาะสมของมหาวิทยาลั ยฯ  
ในการเปิดด าเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  
(ปีการศึกษา 2560) พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.14 แจ้งยอดเงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิต 
  โรงเรียนสาธิต ได้ด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมีผู้ปกครองแสดงความจ านงบริจาคเงินเพ่ือพัฒนาโรงเรียน           
ในแต่ละระดับ ดังนี้ 



๑๔ 

 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 100 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จ านวน 9 คน ผู้ปกครอง
แสดงความจ านงบริจาค รวมเป็นเงิน 1,519,100 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
โรงเรียนสาธิต (ประถม) ได้น าเงินเข้าบัญชีเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จ านวน 32 คน ผู้ปกครองแสดงความจ านงบริจาค รวมเป็นเงิน 
940,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โรงเรียนสาธิต (มัธยม) ได้น าเงินเข้าบัญชีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
มัธยมสาธิตเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.15 สรุปกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ระยะที่ 2 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งสรุปกิจกรรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร              
จัดการศึกษา ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรมการศึกษาดูงานและการอบรม ณ ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีคณาจารย์จาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการดนตรี จ านวน 18 คน เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติ
กวางสี ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.16 หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้มีหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ 
ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560             
ในหัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.17 ข้อมูลโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งสรุปข้อมูลโครงการวิจัย (ทุนภายในและทุนภายนอกส าหรับอาจารย์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.18 การน าส่งแผ่นซีดีสื่อความรู้เคลื่อนไหว IT Info Graphics ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ส านักงาน ป.ป.ช . ได้จัดส่ งสื่อความรู้ เคลื่อนไหว IT Info Graphics ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2560 เพ่ือให้มหาวิทยาลัย น าไปใช้ส าหรับสื่อสารองค์กรและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและวิธีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๕ 

 

 ๕.19 สรุปโครงการการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้มี
โอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.20 สรุปรายงานการประชุม  
  คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2560           
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 15.30 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.21 รายงานสรุปผลองค์ความรู้จากการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(CGIA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานสรุปผลองค์ความรู้โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร  
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 3 ฉบับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.22 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ออกแบบนิเทศศิลป์ 
  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ออกแบบนิเทศศิลป์ในวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน พ.ศ.2560 ณ หอศิลป์ BSRU 
อาคาร 10 ชั้น 1 และห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.23 รายงานการเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตธนบุรี 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เขตธนบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส านักงานเขตธนบุรี และได้จัดท าสรุปผลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.24 รายงานผลการไปนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา 2559 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และสาขาฟิสิกส์ได้ด าเนินการตรวจเยี่ยมนิสิต  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 2 – 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560 และได้จัดท าสรุปผล
การนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๖ 

 

 5.25 สรุปรายงานผลการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายพลังงาน   
แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้จัดท าสรุปรายงานงานผลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.26 รายงานการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านวิชาการ และด้านวิจัยของผู้บริหาร 
อาจารย์ และนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
  บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านวิชาการ และด้านวิจัยของผู้บริหาร 
อาจารย์ และนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้จัดท าสรุป
รายงานการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านวิชาการ และด้านวิจัยของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.27 สรุปภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 
  ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้น าตัวแทนนักศึกษา จ านวน 20 คน เข้าร่วม
เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพ่ือห่างไกลจากยาเสพติด จัดโดยส านักงาน
เขตธนบุรีร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.28 รายงานผลการด าเนินโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ออกแบบนิเทศศิลป์ 
  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ออกแบบนิเทศศิลป์ในวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4          
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.29 รายงานการสัมมนา 
  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งรายงานการสัมมนาความรู้ 
สู่วิชาชีพก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ครั้งที่ 8 แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560                  
ณ ห้องศูนย์เรียนรวมเอนกประสงค์ Mini Theater & Lecture Hall อาคาร 11 ชั้น 3   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.30 สรุปรายงานการประชุมของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมเตรียม
ความพร้อมโครงการชุมชนน้ าใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และประชุมการจัดท าแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๗ 

 

 ๕.31 รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ปีที่ 2 กิจกรรม : 
ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  
  ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด ปีที่ 2 ในกิจกรรม : ภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ในวันจันทร์ที่ 8 
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าอบรมจ านวน 
158 คน พร้อมส่งมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.32 รายงานโครงการ “ การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง” 
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้จัดโครงการ “การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง” 
ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพ่ือตรวจประเมินในหลักสูตร             
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.33 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : โครงการสัมมนา
วิชาการและวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ฉบับสมบูรณ์ 
  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : โครงการสัมมนาวิชาการและวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์  ในวันที่ 
16 – 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.34 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสายสัมพันธ์ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ อาคาร 27 ชั้น 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.35 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรม
ศิลปะ ดนตรี และการแสดงครั้งที่ 7 
  สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดงครั้งที่  7 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่                
16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือประชาสัมพันธ์สาขาวิชาและ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๘ 

 

 ๕.36 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560            
โดยขอความร่วมมือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ         
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) จัดพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. 
  2) จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับแจกันหรือพุ่มดอกไม้ 
พร้อมตั้งพานธูปเทียนแพหรือกรวยดอกไม้ รวมถึงจัดโต๊ะเก้าอ้ีและสมุดลงนามถวายพระพร 
  3) จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ตามความเหมาะสม 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความกรุณาแจ้งผลการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเพ่ือน าแจ้งกระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.37  สรุปจ านวนผู้บรรจุแต่งตั้งเพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้สรุปจ านวนผู้บรรจุแต่งตั้งเพ่ือโอนย้ายเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายสอน) (บุคคลภายใน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 พนักงานมหาวิทยาลัย เงินบ ารุงการศึกษา เรียกส ารองจากการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2560 พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายสนับสนุน) เงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2560 พนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2560 และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2560 ตามแผนการสรรหาฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
รวมทั้งสิ้น 18 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.38 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคะแนนผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการประชุมครั้งที่ 
3/2560 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ โดยไม่น าการประเมิน
ตัวชี้วัดการประหยัดน้ ารวมในคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ   

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.39 รายงานผลสรุปจ านวนผู้ใช้สิทธิ์การลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
วิชาการเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานผลสรุปจ านวนผู้ใช้สิทธ์การลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้แทน
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ชั้น 1 อาคาร 6 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๙ 

 

 ๕.40 การส ารวจห้องประชุมและปริมาณความจุของห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยฯ 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้สรุปผลการส ารวจรายชื่อห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กล่าวเพ่ิมเติมว่า แก้ไขชื่อห้องประชุมหมายเลข 
23 และ 24 จาก “ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 4 อาคาร 4” เป็น “ห้องประชุมพระยาสีหราชเดโชชัย” และ                 
“ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 7 อาคาร 27” เป็น “ห้องประชุมแก้วโกเมน” 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กล่าวเพ่ิมเติมว่า แก้ไขปริมาณความจุของห้องราชาวดี ชั้น 6
อาคาร 8 จากจ านวน 190 คน เป็นจ านวน 100 คน และควรเพ่ิมเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละห้องประชุมเพ่ือสะดวก 
ต่อการบริหารจัดการประชุม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรส ารวจห้องประชุมและปริมาณ 
ความจุของห้องประชุมโรงเรียนสาธิต ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 27 ห้องประชุมอาคาร 9 และห้องประชุมอาคาร 
24 โดยระบุข้อมูลในแบบส ารวจดังกล่าวด้วย ส่วนกรณีการใช้ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 9 อาคาร 11 และห้องประชุม
วิชาการ ชั้น 4 อาคาร 1 หากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยท าโครงการ และจ าเป็นต้องใช้ห้องประชุมวิชาการ 
ทั้ง 2 ห้อง ดังกล่าวนั้น ขอความอนุเคราะห์ระบุค่าเช่าห้องประชุมไว้ในโครงการด้วย โดยเฉพาะโครงการนั้นๆ เป็น
โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือเป็นการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งสามารถน าเงินที่ได้รับมาบริหาร
จัดการให้เป็นสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยด้วย 

  นายสุวิทย์ มุดทะเล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
ในแต่ละห้องประชุมที่ต้องช าระค่าบ ารุงสถานที่ จะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ควบคุมและบริหารจัดการอยู่ เช่น ห้อง
ประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 โครงการบ้านพักรับรองฯ จะเป็นผู้ดูแล และสืบเนื่องจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย          
ส่วนใหญ่มักท าหนังสือขอลดหย่อนการช าระค่าบ ารุงสถานที่ห้องประชุมอยู่บ่อยครั้ง จึงขอชี้แจงรายละเอียดการขอใช้
ห้องประชุมที่บุคคลทั้งภายใน – นอก ต้องช าระค่าบ ารุงสถานที่ ยกตัวอย่าง ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 ซึ่งเป็น
สถานที่ที่บุคคลภายใน – นอก ขอใช้มากที่สุด อัตราช าระค่าบ ารุงสถานที่ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) กิจกรรม           
ที่จ าหน่ายบัตร เช่น งานเลี้ยงรุ่น คอนเสิร์ต เป็นต้น บุคคลภายนอกจะช าระค่าบ ารุงสถานที่แบบเหมารวม เป็นเงิน 
35,000 บาท และบุคคลภายในมหาวิทยาลัยจะช าระค่าบ ารุงสถานที่ เป็นเงิน 17,500 บาท ๒) กิจกรรมงานเลี้ยง
สังสรรค์ เช่น งานมงคลสมรส จะแบ่ง เป็นส าหรับบุคลากร (สายสอน) เป็นเงิน 17,000 บาท, บุคลากร                  
(สายสนับสนุน) เป็นเงิน 15,000 บาท และบุคคลภายนอกจะช าระค่าบ ารุงสถานที่แบบเหมารวม เป็นเงิน 35,000 
บาท   

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส ารวจห้องประชุมและปริมาณความจุของ
ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมอีกครั้ง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการห้องประชุมต่อไป 
ส่วนการบริหารจัดการและรายละเอียดต่างๆ ที่จะน ามาใช้ปฏิบัติร่วมกันให้พิจารณาร่วมกันอีกครั้งในภายหลัง 

 5.41 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ  
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ก าหนดจัดโครงการ “อบรมการจัดท าแผนกลยุทธ์
องค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ” ส าหรับผู้บริหาร ในระหว่างวันที่  10 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 
พิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จึงขอเชิญ



๒๐ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.42 สรุปผลการด าเนินงานโครงการของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งสรุปผลการด าเนินการโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ตลิ่งชัน) และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ภายใต้การทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน พ.ศ.2560            
ณ โรงแรมริเวอร์ราวรรณ จังหวัดจันทบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.43 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี ได้ รายงานการปฏิบัติหน้าที่รักษา
ราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 
  2) สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ด าเนินการโครงการส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่ งแวดล้อม และโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ วางระเบิด 
ในกรุงเทพมหานคร และด าเนินการเผยแพร่ผลการส ารวจโครงการดังกล่าวในสื่อต่างๆ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  3) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์  
แก่สื่อมวลชนฯ ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  4) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งสรุปโครงการประจ าเดือนพฤษภาคม และเดือน
มิถุนายน พ.ศ.2560 เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.44 การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ 
  ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ท าการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ เพ่ืออ านวยความ
สะดวก ตอบสนองความต้องการ และเกิดความรวดเร็วในการบริหารจัดการประชุมภายในมหาวิทยาลัย และน าเรียน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบถึงวิธีการใช้ระบบ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยก าหนดข้อควรปฏิบัติในการใช้ระบบ
การจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในล าดับต่อไป โดยส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการ
ทดลองใช้ระบบดังกล่าวภายในส านักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 



๒๑ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/2560 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/2560 ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร” 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและ
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
การศึกษา 2559” เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่คณาจารย์และบุคลากร 
ได้มีโอกาสทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป และที่ส าคัญ            
ยังเป็นการเพ่ิมประสบการณ์และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม 
ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 อบรมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร จ านวน 18 ชั่วโมง ระหว่าง
วันที่ 15 – 16, 18, 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2560  
  กิจกรรมที่ 2 ทอดน่องล่องเรือ กิจกรรมร่วมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2560 
  กิจกรรมที่ 3 ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 
  กิจกรรมที่ 4 การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพ่ือการสื่อสาร (TOEIC) โดยมีผู้เข้าทดสอบ 
จ านวน 76 คน ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ Center for Professional Assessment Thailand 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.3 รายงานผลการด าเนินงาน “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ 
(English Mate) ปีการศึกษา 2559” 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษ (English Mate) ปีการศึกษา 2559” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้           
ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม 
ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 อบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)    
ปีการศึกษา 2559 ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา 
   ครั้งที่ 1 อบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English 
Mate) ส าหรับอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในด้าน 4 ด้าน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 
   ครั้งที่ 2 อบรมวิธีการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English 
Mate) ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครู 



๒๒ 

 

สาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางดนตรี สาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และสาขาวิชาความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ จ านวน 1,000 คน โดยได้รับเกียรติ
จาก คุณวิศรุต ศักดิ์สุรีย์มงคล จาก บริษัทไอโฟร์อินเรดเฮ้าส์ จ ากัด เป็นวิทยากร 
  กิจกรรมที่  2  นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ 
(English Mate) ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
  กิจกรรมที่ 3 ทดสอบก่อน – หลังเพ่ือวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากโปรแกรม              
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate) โดยทดสอบก่อนเรียน ในวันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ.2560 และทดสอบหลังเรียน ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
  อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ ขอหารือในที่ประชุมว่า การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในปี พ.ศ.2561 วิทยาลัยการดนตรี จะด าเนินโครงการประกวด
วงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์แห่งการ
เชิดชูเกียรติ ทั้งนี้จึงขอด าเนินโครงการ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนนทบุรี เช่นเดิม  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) 
  คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
โดยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) ระหว่างวันที่ 
1 – 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครเวียงจันทน์ และโรงเรียนมัธยม
ตอนปลายบ้านปากเชียง เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และรูปแบบ ลักษณะ 
การให้บริการที่ต้องการ เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอบแบบประเมินความพึงพอใจดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา  1๒.๓0  น. 
 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


