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  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/๒๕60 

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา ๐๙.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
4. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๘. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๙. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๒๐. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๔. อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
2๖. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
28. อาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
29. อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3๐. อาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3๑. อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๓๒. อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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3๓. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๔. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๕. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

3๖. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

3๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

3๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๓๙. อาจารย์ชัชศรัณย์   จิตคงคา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๐. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๑. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๒. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๔๙. อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๐. อาจารย์อัมพร เลิศณรงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๑. อาจารย์สิริชัย เอ่ียมสอาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๒. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
5๓. อาจารย์พรรณา   พูนพิน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

5๔. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

5๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5๖. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5๘. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๕๙. อาจารย์อารียา   จุ้ยจ าลอง รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา   นาฏยนาวิน รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6๑. อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6๒. อาจารย์ขวัญชัย   ช้างเกิด รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
6๓. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ ์ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
6๔. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
6๕. นายสุวิทย์   มุดทะเล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
66. นายอภิชาติ สิงห์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วโิฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล ติดราชการ 
๒. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ ติดราชการ 

๓. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ติดราชการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา ติดราชการ 

5. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย ติดราชการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์   อภิรัตน์วรเดช ติดราชการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม ติดราชการ 

8. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย ติดราชการ 

9. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น ติดราชการ 

1๐. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล ติดราชการ 

๑๑. อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ ติดราชการ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร ติดราชการ 

๑๓. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน ติดราชการ 

๑๔. อาจารย์นิศากร   เถาสมบัติ ติดราชการ 

๑๕. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ ติดราชการ 

๑๖. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ ติดราชการ 

๑๗. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร ติดราชการ 

๑๘. อาจารย์ชวลิต   จูเจี่ย ติดราชการ 

๑๙. อาจารย์เชิดศิริ   นิลผาย ติดราชการ 

๒๐. อาจารย์อารยา วาตะ ติดราชการ 

๒๑. 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 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมกา รบริหารมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ ๔/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/2560 โดยไมม่ีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559 
  สืบเนื่อง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 
2559 ในรอบที่ผ่านมาได้ด าเนินการให้นิสิตนักศึกษาที่จะจบปีการศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR)              
จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ในปี 2559 ผลการทดสอบออกมาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการจัดท าวุฒิบัตร ซึ่งจะต้องผ่านส านักคอมพิวเตอร์ และรับรองโดยศูนย์ภาษา จากนั้นส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจะจัดท าใบวุฒิบัตร และนิสิตนักศึกษา รุ่นที่ 2 ที่ส าเร็จการศึกษา ในปี 2560 อยู่ระหว่างขั้นตอน                            
การประมวลผลการทดสอบ โดยส านักคอมพิวเตอร์ก าลังด าเนินการอยู่ และส าหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ จะต้อง
เข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR พบปัญหาว่า นิสิตนักศึกษาที่เข้าใหม่ยังไม่ได้รับ
การทดสอบ CEFR เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมจ านวนมาก จึงไม่สามารถจัดสรรเวลาให้แก่นิสิตนักศึกษาเข้ารับ               
การทดสอบ CEFR ได้ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและวางแผนที่จะด าเนินการเพ่ือให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับ
การทดสอบ CEFR  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า ในเล่มแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของ
นิสิตนักศึกษา ท าให้คะแนน CEFR ของนิสิตนักศึกษา มีผลต่อการประเมินการท างานของแต่ละคณะ ดังนั้น แต่ละ
คณะควรจัดกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตนักศึกษามากยิ่งขึ้น   

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ น าผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
CEFR ของนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ในปี 2560 แจ้งให้ที่ประชุมทราบในคราวถัดไป   

 3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน
ของส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา 
ยังคงใช้ชื่อเดิม คือ “ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน” และในข้อบังคับฯ จะปรับแกไ้ข โดยเพ่ิมการด าเนินงาน
และโครงสร้าง ให้มีศูนย์ภาษาเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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 3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งช่อชงโคคลินิกการแพทย์
แผนไทย และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลินิก การแพทย์แผนไทย 
  สืบเนื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งช่อชงโคคลินิก
การแพทย์แผนไทย และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร ะยา เรื่อง การก าหนดอัตรา                  
ค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลินิก การแพทย์แผนไทย ได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย       
เพ่ือพิจารณาต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ     

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก 3 ส านัก   
  ด้วยอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี                   
ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 เพ่ือให้การด าเนินงานของทั้ง 3 ส านัก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้อ านวยการส านักทั้ง 3 ส านัก ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 โดยจัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก 3 ส านัก             
เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน และแต่งตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน 

  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร  ประธานกรรมการ 
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว กรรมการ 
  4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ กรรมการ 
  5) อาจารย์ทวีศักดิ์   จงประดบัเกียรติ กรรมการ 
  6) นางสาวอรุณี    คู่วิมล  กรรมการ 
  7) อาจารย์ไซนิล    สมบูรณ์  กรรมการ 
  8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา  กรรมการและเลขานุการ 
  9) นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่ 
  10) นางสาวนันทยา   เกตุคง  เจ้าหน้าที่ 

  2. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแต่งตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  1) รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ ประธานกรรมการ 
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  วงษ์วิทิต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ 
  4) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที  กรรมการ 
  5) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก กรรมการ 
  6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง  กรรมการ 
  7) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร  กรรมการ 
  8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ ์ กรรมการและเลขานุการ 
  9) นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่ 
  10) นางสาวปรานชพร   แสงวณิช เจ้าหน้าที่ 

  3. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ และแต่งตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ ประธานกรรมการ 
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์   มากสุข  กรรมการ 
  4) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการ 
  5) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ  กรรมการ 
  6) อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง กรรมการ 
  7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  ผสานสินธุวงศ์ กรรมการ 
  8) อาจารย์มรกต    ภู่ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  9) นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่ 
  10) นายอินกาญจน์   เศรษฐศิวนนท ์ เจ้าหน้าที่ 

 4.2 การขออนุมัติงบประมาณคงคลัง 
  กองนโยบายและแผน ได้จัดท าแบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561               
โดยมีการจ าแนกตามผลผลิตแหล่งงบประมาณ บกศ. คงคลัง ในหมวดงบลงทุน สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวม 41,532,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติงบประมาณคงคลัง ในหมวดงบลงทุน สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลับราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งสิ้น 41,532,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  และเสนอ             
ต่อสภามหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 

 4.3 การจัดตั้งกองทุนบุคลากร (งบประมาณรายได้)  
  ตามที่อธิการบดี ได้ให้นโยบายในการจัดสวัสดิการให้บุคลากรทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกัน              
เพ่ือให้แนวนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนวทางในการจัดตั้งกองทุนบุคลากรงบประมาณ
รายได้ เพ่ือน าเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยมาบริหารในรูปของกองทุน ใช้ดอกผลในการจัดสวัสดิการให้บุคลากร
งบประมาณรายได้ กรณี ดอกผลกองทุนไม่เพียงพอ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุน  
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 การพิจารณา 
  1) การพิจารณาวงเงิน จ านวน 100 ล้านบาท จากเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยมาบริหารในรูปของ
กองทุน ใช้ดอกผลในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรงบประมาณรายได้ กรณี ดอกผลกองทุนไม่ เพียงพอให้
มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุน 
  2) การจัดตั้งกองทุนบุคลากร (งบประมาณรายได)้ 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) เห็นควรให้หักเงินรายได้ จ านวน 0.2 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือสมทบเข้ากองทุนเช่นเดียวกับกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 
  2) การจัดตั้งกองทุนเพ่ือเป็นสวัสดิการของบุคลากร (งบประมาณรายได้) ควรครอบคลุมไปถึง
บุคลากรทุกประเภท เช่น พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) พนักงานราชการ และลูกจ้าง (งบประมาณ
รายได้) เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนดังกล่าวก่อน ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ  
  3) ควรมีการสอบถามความสมัครใจของบุคลากร (งบประมาณรายได้) ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กองทุนดังกล่าว หากมีการหักเงินรายได้ จ านวน 0.2 เปอร์เซ็นต์  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในล าดับต่อไปมหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพ่ือจัดท าร่างข้อบังคับกองทุนฯ และด าเนินการตามขั้นตอน เพ่ือขออนุมัติเงิน
งบประมาณคงคลังมหาวิทยาลัย จ านวน 100 ล้านบาท จากสภามหาวิทยาลัย มาบริหารจัดการในรูปแบบเงินทุน             
โดยใช้ดอกผลในการจัดสวัสดิการให้บุคลากรงบประมาณรายได้ กรณี ดอกผลกองทุนไม่เพียงพอ ให้มหาวิทยาลัย
จัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุน และหากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าควรหักเงินรายได้ 
จ านวน 0.2 เปอร์เซ็นต์ จากผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเพ่ือสมทบเข้ากองทุนด้วยนั้น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีทีม่หาวิทยาลัย
สามารถด าเนินการจัดสรรสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดตั้งกองทุนบุคลากร (งบประมาณรายได้) และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ
วงเงิน จ านวน 100 ล้านบาท จากเงินคงคลังมหาวิทยาลัยมาบริหารในรูปของกองทุน ใช้ดอกผลในการจัดสวัสดิการให้
บุคลากรงบประมาณรายได้ กรณี ดอกผลกองทุนไม่เพียงพอ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุน 

 4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ก าหนดนโยบายการใช้เงินบ ารุงการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนด
นโยบายการใช้เงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือน าให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ก าหนดนโยบายการใช้เงินบ ารุงการศึกษา 

 4.5 แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือจะด าเนินการรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มติที่ปะชุม เห็นชอบ แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 



๘ 

 

 4.6 ขอจัดตั้งภาควิชาการแพทย์แผนไทย 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท าเอกสารการขอจัดตั้งภาควิชา
การแพทย์แผนไทย เพ่ือให้สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ 
ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอจัดตั้งภาควิชาการแพทย์แผนไทย และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย              
ในล าดับต่อไป          

 4.7 ข้อมูลการเปรียบเทียบการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ   
  กองคลัง ได้จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้ท าการช าระ
ผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพ่ือเปรียบเทียบการใช้บริการประกอบ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามที่ ห้างสรรพสินค้า Big C ได้เสนอเป็นตัวแทนการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับ
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 4.8 การปรับปรุงสุขาภิบาลโรงอาหารของมหาวิทยาลัย 
  สภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ครั้งที่ 
4/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560) และมีมติให้จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงสุขาภิบาลของโรงอาหาร 
และควบคุมคุณภาพ ความสะอาด และราคาของอาหาร 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) มหาวิทยาลัยควรด าเนินการปรับปรุงเบาะรองนั่งเก้าอ้ีที่ช ารุดใหม่ เพ่ือภาพลักษณท์ี่ดขีองมหาวิทยาลัย 
  2) มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้ร้านค้าได้ประชาสัมพันธ์ร้านค้ามากขึ้น เพ่ือเป็นการเชิญชวนให้นิสิต
นักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยใช้บริการโรงอาหารของมหาวิทยาลัย 
  3) มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพ่ือก าจัดแหล่งพาหะน าโรคทั้งมหาวิทยาลัย 
  4) ร้านค้าควรด าเนินการปรับปรุงรสชาติอาหาร ควบคุมคุณภาพ ความสะอาด และราคาของอาหาร
ให้ได้มาตรฐาน 
  5) ควรด าเนินการปรับปรุงที่จัดเก็บภาชนะให้มิดชิดและถูกสุขลักษณะ 

  6) ควรมีกิจกรรมหรือการแสดง เพ่ือดึงดูดหรือเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์           
มาใช้บริการร้านค้าบนโรงอาหารมากยิ่งขึ้น   

บริการ ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส Big C 

จ านวนสาขาท่ีให้บริการ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์

ธนาคารกรุงเทพ 
7-ELEVEN 

จ านวน 9,900 สาขา 
จ านวน 685 สาขา 

อัตราค่าธรรมเนยีม 10 บาท 10 
10 บาท 

(ให้โปรโมช่ันพิเศษค่าธรรมเนียม            
5 บาท ถึง เดือน มิ.ย.61) 

การโอนเงินให้ทางมหาวิทยาลัย 
ได้รับทันท่ีเข้ากระแส

รายวัน 
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย ์

ในวันท าการถัดไป 
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย ์

ในวันท าการถัดไป 

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม ไม่ม ี ได้สิทธิแลกซื้อ 1 สิทธิ 
ได้รับส่วนลด 30 บาท 

ต่อ 1 ใบเสร็จ 



๙ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  1) มอบหมาย กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม หามาตรการก าจัดแหล่งพาหะน าโรค ทั้งหนูและ
แมลงสาบ ภายในมหาวิทยาลัย  
  2) มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ด าเนินการเรื่องสุขอนามัยโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ให้ดูสะอาด ถูกสุขอนามัย และไม่เป็น
แหล่งพาหะน าโรค 
  3) มอบหมาย ฝ่ายโครงการร้านค้าและบริการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงข้อเสนอแนะ
ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ร้านค้าได้ทราบ และหามาตรการในการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในล าดับต่อไป  

 4.9 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559   
  งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/๒๕60              
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ใหม่ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัย             
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เน้นการผลิตบัณฑิต             
ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.3 ข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือน สิงหาคม 2560  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือนสิงหาคม ได้แก่ 

 1) รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 2) รายงานสถิติผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2559 
 3) ตารางสรุปข้อมูลของผู้เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2560 ระดับปริญญาตรี 
 4) ตารางจ าแนกการส าเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2552 - 2555             

ระดับปริญญาตรี 



๑๐ 

 

 5) รายงานขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา ส าหรับผู้ที่มีผลการเรียน
สูงสุดของสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2559 

 6) ปฏิทินด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างเดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2560 

 7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.4 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้จัดท าเล่มแนวทาง             
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เพ่ือมอบให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและการรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้จัดส่งตารางก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานมา
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.5 การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ.2560  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560                 
เพ่ือเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการ ก าหนดจัดงานในวันอังคารที่             
26 กันยายน พ.ศ.2560 ในการนี้ มหาวิทยาลัย ได้จัดท าค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี พ.ศ.2560 และ (ร่าง) ก าหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.6 แจ้งรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้แจ้งรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) ที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 
10 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.7 สรุปจ านวนผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ส่งสรุปจ านวนผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพ่ิมเติม) ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้ง             
ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้น จ านวน 4 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๑ 

 

 ๕.8 ผลการพิจารณาของยูเนสโก 
  ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้ส่งผลการเสนอชื่อบุคคลส าคัญ หรือผู้มีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเพ่ือประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลส าคัญของโลก ปีพ.ศ. 2561 - 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 หนังสือขอบคุณ จากสโมสรลูกเสือวชิรเอกมณี  
  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 
2560 ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในการนี้ 
สโมสรลูกเสือวชิรเอกมณี ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ให้การสนับสนุนนักศึกษา
ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล และชมรมอาสายุวกาชาด เข้าร่วมปฏิบัติงานในการดูแลลูกเสือ เนตรนารี ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 หนังสือขอบคุณจากส านักงานเขตธนบุรี  
  ส านักงานเขตธนบุรี ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ให้ความร่วมมือ 
ในการจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2560                 
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 การร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม  
จ านวนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาท) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.12 สรุปผลการด าเนินงาน และการประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้ส่งสรุปผลการจัดโครงการการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร ในหลักสูตรทักษะการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศส าหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  (International Business Communication Skills for University Leaders) ในระหว่าง
วันที่ 26 – 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13 รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งบลงทุน  
  นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล ได้รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งบลงทุน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ติดตามและควบคุมด้านการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ในปี 2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๒ 

 

 ๕.14 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้ส่งสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  การ
จัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ 
โรงแรมวังค า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.15 รายงานการเข้าร่วมประชุม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ได้ส่งรายงานการเข้าร่วมประชุมนายกสภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560            
ณ ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.16 รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อน าเสนอทบความวิจัย ในงาน The IAFOR 
International Conference on the City – Barcelona,Spain (CITY2017) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์  สิงห์ขจร ได้รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อน าเสนอ
บทความวิจัย ในงาน The IAFOR International Conference on the City – Barcelona,Spain (CITY2017) 
ณ ราชอาณาจักรสเปน ในวันที่ 12 – 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.17 รายงานผลการไปอบรม  
  นางสาวชญาดา ลาภมงคลนาวิน ได้ส่งรายงานผลการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติ 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ในวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เอส. ดี. 
อเวนิว จังหวัดกรุงเทพฯ   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.18 สรุปตารางการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.19 รายงานผลการจัดโครงการและการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ส่งรายงานผลการจัดโครงการและการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 จ านวน 4 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
  1) รายงานผลการเข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติฯ และบ้านเอกะนาค 
  2) รายงานผลการจัดโครงการสืบสานงานพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง 
  3) รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ฯ 



๑๓ 

 

  4) รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ นครเซียงไฮ้ สารธารณรัฐประชาชนจีน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.20 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงาน          
ผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) สาขาวิชาภาษาไทย ได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในโครงการ                
“แข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 3” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินทร์  มณีด า อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รายงานการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ เพ่ือน าเสนอบทความวิจัย ในงาน The IAFOR International Conference on the City – 
Barcelona, Spain (CITY2017)  ณ ราชอาณาจักรสเปน ในวันที่ 12 – 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560  
  3) สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  4) สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในโอกาส
กรมพระธรรมนูญครบรอบ 111 ปี ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 
พ.ศ.2560  
  5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งสรุปโครงการ และการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 เพ่ือน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ  
  6) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รายงานสรุปผลการเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคล          
และแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 164 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.21 สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ส าหรับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป” 
  ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ส่งสรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Moodle 
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส าหรับอาจารย์ผู้สอน” ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และส าหรับอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป” ในวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092                
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (อาคาร 10 ชั้น 9) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.22 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ กิจกรรมการ            
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ รายวิชากลุ่มวิชาชีพ
ครู ประจ าปีการศึกษา 2559  
  คณะครุศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ รายวิชา             



๑๔ 

 

กลุ่มวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 17 พฤษภาคม 
2458 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.23 รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ปีที่ 2 
  คณะครุศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด   
ปีที่ 2 ประกอบด้วย  
  กิจกรรมที่ 3 : ภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือการสอนคิดในศตวรรษที่ 21 (ส าหรับครูและบุคลากร            
ทางการศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
  กิจกรรมที่ 4 : สร้างทักษะการรู้คิดด้วย STEM ศึกษา (ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา)            
ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
  กิจกรรมที่ 5 : สนุกคิด เรียนรู้วิทย์ ด้วย STEM ศึกษา (ส าหรับนักเรียน) ในวันที่ 25 – 27 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตพิทยาคาร) อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.24 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัด
กิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) อาจารย์นนท์ณธี  ดุลยทวีสินธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งสรุปการเข้าร่วม
ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน Future Earth ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560             
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  
  2) รายงานการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim2017 เรื่อง “Enhancing 
learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0” และการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 เรื่อง “การเพ่ิมคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จ าลอง” ในวันที่ 29 – 30 
มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4  
  3) รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย Morals Ethics and 
Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2017 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา” ในวันพุธที่ 26 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม  
   4) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์
วางระเบิดในกรุงเทพมหานคร  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๕ 

 

 5.25 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผล          
การจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ส่งรายงานผลการประกวดในการเข้าร่วมโครงการสร้าง
จิตส านึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมท้องถิ่นประจ าปี 2560 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์  
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี  
  2) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ “เรียนรู้งานสืบสานพระราชด าริ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
ตามแบบวัฒนธรรมไทยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ พ้ืนที่ศึกษาการพัฒนา                
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี  
  3) สรุปกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทคนิค
วิชาการเกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขเพ่ือมหาวิทยาลัยปลอดภัยจากยาเสพติด” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
  4) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ได้ส่งสรุปการด าเนินการประชุมผู้ปกครองนิสิต               
ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 24 (อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และเกษตร) ห้อง 24601  
   5) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ส่งสรุปรายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนและบุคลากรในสถาบันการศึกษา (กิจกรรม
น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมนักวิจัยสู่             
การขอทุนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม  
  6) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ส่งสรุปรายงานผล ข้อมูลการลงพื้นที่ต าบลกาหลง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 17 และ 24 
กรกฎาคม พ.ศ.2560  
  7) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งสรุปกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560  
   8) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการการบริการวิชาการ 
การประยุกต์ใช้ความหลากหลายของเทคโนโลยีสู่ชุมชน อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 28 - 29 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
   9) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ส่งรายงานการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 60 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  10) สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ส่งสรุปรายงานผลการจัดโครงการปรับความรู้พ้ืนฐานนิสิตใหม่ระดับสาขา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  11) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ส่งรายงานผลการเผยแพร่งานวิจัย                   
เรื่อง “การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลเพ่ือการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ส าหรับเว็บ                
เพ่ือช่วยบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”  
  12) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ส่งรายงานผลงานวิจัยระบบสารสนเทศ
ส าหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล (WepMEt) ที่เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์                 
ด้านสุขภาพ หัวข้อ ICT Innovations for e - Health & m - Health ประจ าปี 2560  



๑๖ 

 

  13) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ส่งรายงานผลการด าเนิน
โครงการเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่                
23 - 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ นาน่า เฮ้าส์ ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
  14) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ได้ส่งสรุปการประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  15) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานผลการไปราชการ ณ โรงเรียนสตรี
วัดอัปสรสวรรค์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.26 รายงานการประชุม ของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ  
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.27 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของกองบริหารงานบุคคล 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) รายงานผลการด าเนินโครงการและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการประชุม               
เชิงปฏิบัติการ “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561             
ของกองบริหารงานบุคคล” ในวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ Happy Pool Villas จังหวัดเพชรบุรี  
  2) รายงานผลการด าเนินงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ “ถักน้ าใจ ทอไมตรี                
สานสามัคค”ี เพ่ือสร้างจิตบริการและการท างานเป็นทีม ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมหาดทราย
ทองรีสอร์ท และศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี  
  3) รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 7 – 8 
สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ คุมพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม  
  4) รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “สองทศวรรษ พระราชบัญญัติ                
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ยุทธศาสตร์เพ่ืออนาคต” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค  
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.28 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ส่งรายงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้
และพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน” ประจ าปี 2560 ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ บริษัท ไทย ฟิวเตอร์ 
เอ็นเนอร์ยี จ ากัด และ Xanadu Beach Resort จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๗ 

 

 5.29 ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
  คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้ส่งประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง ลงโทษ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และมหาวิทยาลัย ที่ฝ่าฝืนระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44            
1 ฉบับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 
กันยายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การศึกษา            
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” (The 1st National and International Conference 2017 on Education 
for Sustainable Locality Development) 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ในหัวข้อ “การศึกษา               
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" The 1st National and International Conference 2017 on “Education for 
Sustainable Locality Development”  ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และ               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน Keynote Speaker                   
โดย Professor Joe Luca, Professor Dr.Kriengsak Chareonwongsak และ Robynne Walsh  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิม              
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรม            
ราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมือกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาทักษะ
การพูด การถวายงานผ่านภาษา โดยเฉพาะการกล่าวสุนทรพจน์ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นแบบอย่างของพสกนิกรชาวไทยในทุกด้าน ซึ่งการจัดโครงการประกวด             
สุนทรพจน์ฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 (การประกวดภายใน) และระยะที่ 2               
ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 (การประกวดระดับภูมิภาค ศูนย์การประกวดกรุงเทพมหานคร) ตั้งแต่เวลา 08.30 น.             
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๘ 

 

 6.4 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผน             
การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร 
ระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม (2) ส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของ                           
หน่วยตรวจสอบภายใน (3) สอบถามข้อมูลของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ                            
(4) ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระเวลาการจัดส่งภายในวันศุกร์ที่ 15 
กันยายน พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง “ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา                
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560เวลา 09.00 น. จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมตาม วันเวลา ดังกล่าว โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ร่วมปลูกดอกดาวเรืองเพ่ือน้อม
ถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.6 "พิธีไหว้ครู" ประจ าปีการศึกษา 2560 

  ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะจัด "พิธีไหว้ครู" ประจ า  
ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี             
เพ่ือเป็นการแสดงตนของนักศึกษาใหม่ว่าขอเป็นศิษย์ และแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู โดยรอบเช้าเป็นพิธี
ไหว้ครูของ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ และรอบเย็น เริ่มเวลา 17.50 น. เป็นพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.7 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) 
  งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" จัดขึ้นในระหว่าง            
วันที่ 23 - 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                
เข้าร่วมน าเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 และในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 พิธีปิด “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017” อาจารย์สุธี จันทร์ศรี ตัวแทนนักวิจัย จากวิทยาลัย            
การดนตรี ขึ้นบรรยาย สาธิต พร้อมการแสดงแคนวงประยุกต์ “ไทด า : พลวัตวัฒนธรรมกับการธ ารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
ผ่านดนตรี” 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๙ 

 

 6.8 หารือกรณีอาจารย์ขอไปปฏิบัติการสอนภายนอกมหาวิทยาลัย  
  อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ หารือในที่ประชุมว่า ขณะนี้โรงเรียนสาธิตฯ มีอาจารย์ 3 ท่าน 
ขออนุญาตไปปฏิบัติการสอนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนสาธิตได้อนุญาตให้ไปปฏิบัติการสอนได้ 1 ภาคเรียน    
และถูกท้วงติงเนื่องจากด าเนินการไม่ถูกต้อง จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศฯ เพ่ือชี้แจง                 
แนวการปฏิบัติในการขออนุญาตไปปฏิบัติการสอนภายนอกมหาวิทยาลัย ว่าหากอาจารย์ไปปฏิบัติการสอนภายนอก
มหาวิทยาลัยสามารถสอนได้กี่คาบ และจะต้องหักรายได้เข้ามหาวิทยาลัยกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีอาจารย์ไป
ปฏิบัติการสอนภายนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีในการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก 
แต่หากคณาจารย์ไปปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขต อาจส่งผลกระทบให้แก่มหาวิทยาลัยได้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จึงเล็งเห็นว่าควรมีหน่วยงานในการบริหารจัดการหรือดูแลในส่วนนี้ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการ
จัดตั้งกองบริหารรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจัดท า (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติให้แก่คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ คณาจารย์ที่ไปปฏิบัติการสอน                
เป็นวิทยากร หรือเป็นคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาให้สถาบันอ่ืนๆ ต้องแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ  
เพราะถือเป็นการไปหารายได้ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในเวลาราชการ) ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องหักรายได้เข้า
มหาวิทยาลัย 20%  

  รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณา 2 ประเด็น
ดังนี้ 1) กรณี คณาจารย์ไปปฏิบัติการสอนนอกเวลาราชการ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการหักรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 
20% หรือไม่ และ 2) คณาจารย์สามารถน ามาเขียนในรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย์ได้หรือไม่ 
เนื่องจากไม่ใช่เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนแต่เป็นเรื่องของรายได้เข้ามาเกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.9 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดบางไส้ไก่ ประจ าปี 2560 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 
ประจ าปี 2560 แด่พระสงฆ์จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร                  
ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดกฐิน สามารถแจ้งชื่อ – นามสกุลได้ที่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                  
เพ่ือจะได้จัดพิมพ์ใบฎีกา และออกใบอนุโมทนาบัตรให้ถูกต้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.10 โครงการประกวดหนังสั้น "ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" 

  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา และสมาคมภาพยนตร์ไทย จัดโครงการประกวด
หนังสั้น "ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" จัดขึ้นเพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ               
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมแสดงออกถึง       
ความจงรักภักดีต่อพระองค์ โดยการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ให้แก่ราษฎรและ            
ผืนแผ่นดินไทยในรูปแบบของหนังสั้นส่งเข้าร่วมการประกวด และออกอากาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี             
ผ่านทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 117 ทีม ซ่ึงนิสิตนักศึกษาจากสาขาวิชาภาพยนตร์และ
มัลติมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ในครั้งนี้ด้วย 



๒๐ 

 

มติที่ปะชุม รับทราบ และมอบหมายส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศจัดท าป้ายแสดงความยินดีแก่นิสิต
นักศึกษา และคณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
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