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  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 6/๒๕60 
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา ๐๙.0๐ น. 

ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

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

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๘. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
๑๙. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๒๐. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
2๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๒. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๖. อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
2๗. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3๐. อาจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
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3๑. อาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓๒. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3๓. อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3๕. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๘. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๙. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4๐. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๑. อาจารย์ชัชศรัณย์   จิตคงคา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๒. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๓. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๔. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๖. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๗. อาจารย์สมภาศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๘. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๔๙. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
5๐. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
5๑. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
5๒. อาจารย์นิศากร   เถาสมบัติ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๓. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๔. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๕. อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๖. อาจารย์อัมพร เลิศณรงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๗. อาจารย์สิริชัย เอ่ียมสอาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๘. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๕๙. อาจารย์พรรณา   พูนพิน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
6๐. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
6๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6๒. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6๔. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6๕. อาจารย์อารียา   จุ้ยจ าลอง รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา   นาฏยนาวิน รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6๗. อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6๘. อาจารย์ธนกร  สรรย์วราภิภ ู รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๖๙. อาจารย์เชิดศิริ   นิลผาย รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
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7๐. อาจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
7๑. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
7๒. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล (แทน) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
7๓. นายสุวิทย์   มุดทะเล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
7๔. นายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ติดราชการ 
๒. อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง ติดราชการ 

๓. อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช ติดราชการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ ติดราชการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม ติดราชการ 

6. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย ติดราชการ 

7. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น ติดราชการ 

8. อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ ติดราชการ 

9. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ ติดราชการ 

1๐. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ ติดราชการ 

๑๑. อาจารย์ขวัญชัย   ช้างเกิด ติดราชการ 

12. อาจารย์อารยา วาตะ ติดราชการ 

๑๓. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ ์ 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 
 1.1 การสวดพระอภิธรรมศพมารดาของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอความเสียใจกับการถึงแก่กรรมของ นางจารุนี ธาราภูมิ 
มารดาของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพสวด            
พระอภิธรรมศพ ในวันพุธที่  11 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 19.00 น. ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 ขอเชิญร่วมท าบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ ๑ ปี ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย        
วันสวรรคต ครบรอบ ๑ ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดการแสดงเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความไว้อาลัย ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อนุสาวรีย์สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
  การประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ ากัด ที่ประชุมได้อนุมัติเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้แก่มหาวิทยาลัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๐๒๔.๖๐ บาท (เจ็ดหมื่น   
สี่พันยี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์)  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย นางวลินเนศวร์ ธีรการุญวงศ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรับเงินปันผลและ
เฉลี่ยคืน จ านวนเงิน ๗๔,๐๒๔.๖๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันยี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์) เข้าบัญชีสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
และท าหนังสือขอบคุณไปยังร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ๑.๔ การรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดประชุมรองอธิการบดีฝ่ายแผนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ๑๒ แห่ง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ ที่ประชุมมีมติร่วมกันเห็นควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย 
ดังนี้ 
  ๑) รายงานสรุปข้อมูล ปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ที่เป็นโครงการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ที่ส าคัญและ    
มีผลกระทบที่ชัดเจน (ตามตารางที่ ๑) 
  ๒) รายงานข้อมูลโครงการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน 
๕ โครงการ (ตามตารางที่ ๒)  



๕ 

 

  โดยขอให้ส่งแบบรายงานดังกล่าวทาง e-Mail : ohec.sg.team@gmail.com ภายในวันที่  ๑๒ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใช้เป็นข้อมูลสรุปจัดท าเอกสารรายงานผล
การด าเนินงานส าคัญ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ ๕/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1๔ กันยายน พ.ศ.2560 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

 หน้า ๗ แก้ไขมติที่ประชุม เรื่อง รายนามกรรมการ KPI ด้านเทคนิคการสอน/ทักษะ/ความเป็นครู เป็น
มอบหมาย ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 

 แก้ไขมติที่ประชุม เรื่อง การก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการวิชาการสู่สั งคม รายนามกรรมการ                   
คณะครุศาสตร์ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/2560 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ การก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการที่ส าคัญ จ านวน 
3 โครงการ คือ โครงการก ากับติดตามโครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการบริการวิชาการ
สู่สังคม และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประสิทธิภาพ อธิการบดีจึงต้องการให้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ
ดังนี้ คือ 
  1) คณะกรรมการกลาง มีหน้าที่ก ากับติดตามให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานให้ไปตาม KPI อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  2) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ มีหน้าที่ด าเนินโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการกลาง
ทุกๆ ไตรมาส (3 เดือน) โดยเน้นการรายงานด้านความก้าวหน้าในการด าเนินงาน การใช้งบประมาณตามระเบียบฯ 
ปัญหา และอุปสรรค เพ่ือการก ากับติดตามและพัฒนาโครงการ ให้เป็นไปตาม KPI อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปเป็นรูปเล่มเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือน าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละโครงการ ส่งรายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานให้แก่           
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี เพื่อด าเนินการอย่างเป็นรูปแบบในล าดับต่อไป  

 

 

 

mailto:ohec.sg.team@gmail.com%20ภายใน


๖ 

 

 ๓.๒ การเพิ่มมาตรการป้องกันและเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการหามาตรการป้องกัน และเข้มงวดในการ
รักษาความปลอดภัยในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑) มอบหมายงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย และ
ก าชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยก ากับดูแลอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลเข้า – ออกมหาวิทยาลัย 
   ๒) อยู่ระหว่างการด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณร้านกาแฟ Amazon เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย  
   ๓) อยู่ระหว่างการออกแบบและจัดหาสถานที่ส าหรับสูบบุหรี่ให้แก่นิสิตนักศึกษา 
   ๔) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ด าเนินการหามาตรการรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาแต่งกายให้
ถูกระเบียบมากยิ่งขึ้น  
   ๕) อยู่ระหว่างการหามาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกแฝงเข้ามาก่อเหตุหรือ   
ท าร้ายนิสิตนักศึกษา หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
  ที่ประชุมได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
   ๑) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยควรเป็นต้นแบบที่ดี ทั้งเรื่องการแต่งกาย การประพฤติ
ปฏิบัติให้แก่นิสิตนักศึกษา 
   ๒) ควรประชาสัมพันธ์ หรือ ท าป้ายประกาศห้ามนิสิตนักศึกษารวมถึงคณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสูบบุหรี่ภายในห้องน้ าหรือบริเวณพ้ืนที่ห้ามสูบบุหรี่ และชี้แจงมาตรการในการลงโทษเมื่อ
พบเห็นนิสิตนักศึกษาสูบบุหรี่ในพื้นที่ดังกล่าว เพ่ือสร้างความเข้าใจและเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
   ๓) ควรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันในต าแหน่งที่สามารถตรวจจับควันได้สะดวก เพ่ือป้องกัน
หรือควบคุมการเกิดอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานช่วยกันรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษารับทราบ
กฎ ระเบียบ หรือมาตรการการลงโทษของมหาวิทยาลัยให้ทั่วถึงและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

 ๓.๓ แนะน ารองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  สืบเนื่องจาก อาจารย์ชวลิต จูเจี่ย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา เนื่องจาก
ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ส านักกิจการนิสิต
นักศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องมีรองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ทดแทนในต า แหน่งที่ลาออก                   
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้เสนอเรื่องเพ่ือแต่งตั้ง อาจารย์ธนกร สรรย์วราภิภู อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มารับต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   
  งานวินัยและนิติการ ได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง             
มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมซึ่งมีอธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา รักษาการผู้อ านวยการกองคลัง 



๗ 

 

และหัวหน้างานพัสดุ เข้าร่วมพิจารณาถึงขอบข่ายการมอบอ านาจจากอธิการบดีให้ผู้มอบอ านาจเป็นผู้มีอ านาจ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ งานวินัยและนิติการ จึงได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพ่ือน าเข้า พิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ  และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร อาจารย์มรกต ภู่ทอง นางสาวรรณดี 
อัศวศิลปกุล และนิติกร ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งก่อนลงนาม และด าเนินการเผยแพร่ค าสั่งให้บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยทราบในล าดับต่อไป 

 4.2 (ร่าง) ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ครั้งที่ 1/2561 
  กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าร่าง ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย              
(บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ครั้งที่ 1/2561 เพ่ือน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) ควรเพ่ิมเอกสารหลักฐานในการสมัคร ข้อ 3.2.4 ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ครั้งที่ 1/2561 และมอบหมายกองบริหารงานบุคคลด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม               
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 4.3 เงินฝากประจ าครบก าหนด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครบก าหนดกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ยอดเงินฝากประจ าครบก าหนด เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นเงิน 101,979,178.08 บาท 
(หนึ่งร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสตางค์) โดยกองคลังได้สรุปข้อมูลการน าเสนอ
ของอัตราดอกเบี้ย ทั้ง 2 ธนาคารเพ่ือเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 
ประเภทเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต 
ประจ า 12 เดือน 1.50% ต่อปี - 
ประจ า 20 เดือน 

- 
1.85% ต่อปี 

จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การน าเงินฝากประจ าครบก าหนด จ านวน 101,979,178.08 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้าน
เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสตางค์) ฝากประจ า 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี  
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

 



๘ 

 

 4.4 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
  กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน และได้ส่งแบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ
ในคณะกรรมการ เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และอาจารย์มรกต ภู่ทอง ศึกษาข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 4.5 นโยบายการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่จะรับคนพิการ 
เข้าศึกษารวมถึงสถาบันที่มีนักศึกษาพิการศึกษาอยู่แล้ว จัดตั้งศูนย์/หน่วยบริการนักศึกษาพิการในสถาบัน               
หากสถาบันอุดมศึกษาใดไม่จัดตั้งให้ถือว่าไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จัดส่งประกาศของสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการ ประจ าปี
การศึกษา 2561 พร้อมทั้งความประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์/หน่วยบริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย  
ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายส านักกิจการนิสิตนักศึกษาด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ ประจ าปีการศึกษา 
2561 และน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม 
วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
ระยะที่ 3” ในวันที่ 17 – 18 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ เดอะ คาแนลการ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุร ีและจากผลการ
จัดประชุมดังกล่าว งานวินัยและนิติการ ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณา 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยน าไปพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ภายในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 เพ่ือให้นิติกรด าเนินการปรับแก้ไข 
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 



๙ 

 

 4.7 (ร่าง) ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ จึงก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็น 
การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการ โดยส านักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ด าเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับอุดมศึกษา ในการนี้ ส านักงาน
อธิการบดีได้จัดท า (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ลาวัลย์ ฟุ้งขจร แก้ไขค าผิดและตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการของคณะกรรมการในแต่ละชุด และด าเนินการในล าดับ
ต่อไป 

 4.8 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งในระดับ
หลักสูตร คณะ วิทยาลัย ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ด้วยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่รองรับตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และได้สนับสนุนการก ากับ ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และ
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาต่อไป  ในการนี้ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
เพ่ือรายงานผลให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือเสนอผลรายงานให้แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารและ
การปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ติดตามประสานงานคณะกรรมการจัดท า
รายงานประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในแต่ละชุด ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน            
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพ่ือจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐              
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๕.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดท า
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี



๑๐ 

 

งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คิดเป็นคะแนน 80.09 
และได้ล าดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และได้อันดับที่ 17 ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 77 แห่ง ในการ
นี้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเชิดชูเกียรติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับสูงมาก  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการองค์ความรู้ธงชาติไทย “100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ
ไทยทั้งชาติ” 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการองค์ความรู้           
ธงชาติไทย “100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ” ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.3 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รายงานการจัดโครงการ “กีฬาสีสานสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัด
สุพรรณบุรี  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.4 รายงานผลการไปศึกษาต่างประเทศของนิสิตสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รายงานผลการศึกษาต่างประเทศ
ของ นางสาวอารยา ซานอก นิสิตสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุน Damasiswa 
Scholarship Program ประจ าปี 2560 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.5 รายงานผลเข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ในโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา            
ด้านศิลปวัฒนธรรม ในประเทศไทยครั้งที่ 2 กิจกรรม : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติหัวข้อ “จากผลงาน
สร้างสรรค์สู่งานวิจัย”  
  สาขาวิชานาฎยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลเข้าร่วมโครงการน าเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ในโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในประเทศไทย  ครั้งที่ 2 กิจกรรม :            
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติหัวข้อ “จากผลงานสร้างสรรค์สู่งานวิจัย” ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน พ.ศ.
2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๑ 

 

 ๕.6 รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของส านักคอมพิวเตอร์  
  ส านักคอมพิวเตอร์ ได้สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
   1) รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบ e-Magazine ด้วยโปรแกรม 
Adobe InDesign CS6” ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 
   2) รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสื่อสารสนเทศด้วย Infographic” 
ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.7 ขั้นตอนการด าเนินการจัดการด้านสุขาภิบาลภายในศูนย์อาหารฟู้ดเซ็นเตอร์ 
  โครงการร้านค้าและบริการ งานจัดหารายได้ ได้ส่งขั้นตอนการด าเนินการจัดการด้านสุขาภิบาล
ภายในศูนย์อาหารฟู้ดเซ็นเตอร์  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ด าเนินการจัดการด้านสุขาภิบาลภายใน
ศูนย์อาหารฟู้ดเซ็นเตอร์ทุกจุดของมหาวิทยาลัย 

 ๕.8 สรุปภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 
  ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1 – 3 
กันยายน พ.ศ .2560 ณ ศูนย์ ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง โรงเรียนเกล็ดแก้ว  
และภูสิงห์ รีสอร์ท อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 ผลการประสานงานเพื่อปรับแก้ข้อมูลการน าเสนอเหตุการณ์ส าคัญของโลก  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขอความร่วมมือจากส านักเลขาธิการคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในการประสานหารือกับหน่วยงาน           
ที่ เกี่ยวข้องขององค์การยูเนสโก เพ่ือขอปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์             
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาขององค์การยูเนสโก และน าเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง ในการนี้ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประสานงานเป็นการภายในกับส านักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การยูเนสโก 
เพ่ือหารือกับผู้ช่วยอ านวยการใหญ่ด้าน External Relations and Public Information ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
เสนอบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ฯ มาโดยตลอด ตั้งแต่ที่ได้รับทราบผลการพิจารณาจากองค์การยูเนสโก 
และได้รับแจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากได้สิ้นสุดกระบวนการพิจารณา และเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่
เข้ากับหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกก าหนด โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอเรื่องผ่านเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ
องค์การยูเนสโก ครั้งที่ 202 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๒ 

 

 ๕.10 การเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
  ส านักงานเขตธนบุรี ได้จัดประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒  
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยส านักงานเขตธนบุรีได้รับมอบหมายให้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖  
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๒ วัด คือ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวัดเวฬุราชิน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการเพ่ือด าเนินการในพิธีดังกล่าว ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้           
มีส่วนร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ดังนี้ 
  1) การจัดวงดนตรีไทยและวงดนตรีตะวันตกไปบรรเลงประโคม  ในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
  2) การจัดแสดงมหรสพ ชุดส่งเสด็จโขนเรื่องรามเกียรติ์ เพ่ือประกอบในพิธี ในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ – 
๒๑.๐๐ น. ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
  3) การแจ้งจ านวนรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดประยุรวงศาวาส     
วรวิหาร และวัดเวฬุราชิน จ านวน  ๖๑  คน และให้ยืมโต๊ะหน้าขาว จ านวน ๑๐๐ ตัว 
  4) การร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานแก่เขตธนบุรี จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  
  5) การจัดท าดอกไม้จันทน์มอบให้ส านักงานเขตธนบุรีและมอบแก่ส านักพระราชวัง 
  6) ส านักงานเขตธนบุรีได้ขอความอนุเคราะห์เพ่ิมเติม โดยขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ถวายดอกไม้จันทน์ (ผู้เชิญพานแจกดอกไม้จันทน์) จ านวน ๑๐ คน ณ สวนหลวง
พระราม ๘ (ใต้สะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
  นอกจากนี้ ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยวัดอรุณราชวรารามวรวิหารได้ขอความอนุเคราะห์            
การแสดงมหรสพของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปร่วมแสดงในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 ๕.11 หนังสือขอบคุณจากสถาบันขงจื้อส านักงานใหญ่ กรุงปักกิ่ง   
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับหนังสือจาก สถาบันขงจื้อส านักงานใหญ่ กรุงปักกิ่ง 
และส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) เพ่ือแสดงความขอบคุณอธิการบดี           
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ให้การอนุเคราะห์และสนับสนุนการจัดประชุมสถาบันขงจื้อ
ในเขตทวีปเอเชีย ประจ าปี 2560 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๕.12 รายงานผลโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท   
  งานพัสดุ ได้รายงานผลการจัดโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ชั้น 9 อาคาร 10 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๑๓ 

 

 ๕.13 รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 2)  
  กองบริหารงานบุคคล ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
ในการขอประเมินค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 2) และได้ส่งผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๕.14 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต 
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่ได้อ านวยความสะดวกในรับบริจาคโลหิต และสรุปจ านวนโลหิตที่ได้รับการบริจาคทั้งหมด จ านวน 321 ยูนิต 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.15 สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 
  กองนโยบายและแผน ได้ส่งสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท างบประมาณ 
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ.
2560 ณ ชั้น 4 อาคาร 1 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๕.16 สรุปการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและจัดท าแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้สรุปการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง 
การด าเนินงานและจัดท าแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๕.17 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2560  
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สรุปรายงาน                
ผลการด าเนินงานโครงการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2560  ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.18 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2560 สาขาฟิสิกส์
ประยุกต์และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ.2560 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๑๔ 

 

 5.19 รายงานผลการแข่งขันท าอาหาร โครงการ Thailand Innovative Urban Food Challenge 
และขอรับเงินสนับสนุน ของสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ 
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขัน
ท าอาหาร โครงการ Thailand Innovative Urban Food Challenge ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ลานอีเดน 
ชั้น 1 Central World กรุงเทพฯ โดยทางสาขาวิชาฯ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 6 คน และผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ จ านวน 3 คน และนิสิตทั้ง 3 คน ได้รับรางวัล รายละเอียดดังเอกสารแนบ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจ้างเชฟมืออาชีพที่มาฝึกฝนให้กับนิสิต และเป็นค่าวัสดุใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน                
และขอทุนการศึกษาให้นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้นิสิตดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.20 สรุปจ านวนอัตราที่ได้รับการจัดสรรในการสรรหาฯ ครั้งท่ี 1/2561 (เพิ่มเติม) 
  กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าสรุปจ านวนอัตราที่จะด าเนินการสรรหาฯ ตามแผนการสรรหาและ
การบริหารอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561 (เพ่ิมเติม) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๕.21 การประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” ตอนที่ 2 และ 3 (ครั้งท่ี 2) 
  สถาบันคลั งสมองของชาติ  ได้ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา (ซี รีย์ ) “ตีแผ่ ธรรมาภิบาล 
ในมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ส าหรับนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ เพ่ือเป็นเวที
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เก่ียวกับการท าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๕.22 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี  
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์  ได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน
อธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.23 สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562” (เพิ่มเติม) 
  กองนโยบายและแผน ได้สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพ่ิมเติม) ร่วมทั้งสิ้นจ านวน 16 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
ทั้งสิ้น 59,574,300 บาท (ห้าสิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



๑๕ 

 

 5.24 สรุปผลความพึงพอใจต่องานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560 
  กองนโยบายและแผน ได้สรุปผลความพึงพอใจต่องานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560  
ในวันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ชั้น 9 อาคาร 11 และชั้น 4 อาคาร 1 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.25 หนังสือเชิญจาก Tianjin Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ส านักวิ เทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ รับหนั งสือจาก Tianjin Normal University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และคณะผู้บริหาร อีก 5 ท่าน 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันขงจื้อ ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ Tianjin Normal 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้  Tianjin Normal University ได้สนับสนุนค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย          
การเดินทางในประเทศ ส าหรับการประชุมครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๕.26 ข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560  
เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๕.27 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ  
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อย
แล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ได้รายงานผลโครงการ
ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการหลบหนีไม่ฟังค าพิพากษาศาลของนาวสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ
โครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจ าทาง และและได้เผยแพร่ผลการส ารวจ
โครงการดังกล่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก สถานีโทรทัศน์ Nation ส านัก
ข่าว INN เว็บไซต์ประชาไท ส านักข่าวไทย เว็บไซต์ MSN เว็บไซต์ LINETODAY และสถานีโทนทัศน์ NEWSTV  
  2) คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งข่าวสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการผ่านสื่ อ               
ข่าว “มบส.เปิดมิติใหม่รับน้องค่ายทหาร ฝึกวินัย” คอลัมน์ : บอกกล่าว เล่าความ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 26 
ฉบับวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 
  3) คณะวิทยาการจัดการ ได้สรุปข่าวสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการผ่านสื่อ      
ของเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สรุปข่าว HU-SO News ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2560 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.28 ค าสั่ งมอบอ านาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีค าสั่งมอบอ านาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเรื่องต่างๆ ได้แก่การด าเนินการในเรื่องที่



๑๖ 

 

เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การลา การเดินทางไปราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการปรับปรุงรายละเอียดและรวมค าสั่งมอบอ านาจดังกล่าวให้เป็น
ฉบับเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงยกเลิกค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
ที่ 245/2552 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2552 และค าสั่งที่ 33/2555 ลงวั นที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555               
และให้ ใช้ค าสั่ งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่  256/2560 เรื่องมอบอ านาจให้อธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.
2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบ
อ านาจแล้ว ให้รายงานผลการปฏิบัติราชการให้เลขาธิการการอุดมศึกษาทราบทุกสามเดือน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.29 รายงานผลการจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน           
2 โครงการ เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.30 รายงานการเข้าร่วมประชุมการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  
  กองคลัง ได้รายงานการเข้าร่วมประชุมการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย             
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการน าเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายเข้ากองทุน โดยไม่มีอัตรา
ครองตามบัญชีถือจ่ายให้น าส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน และไม่มีความจ าเป็นต้องกันเงินเหลื่อมปี เนื่องจากควรเบิกจ่าย
ให้เป็นปัจจุบันตามปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กรณียอดคงเหลือต้องน าส่งต่อไป   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.31 ผลการหารือการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน งบบุคลากร (ครั้งที่ 2)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้สรุปผลการหารือ เรื่อง เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียกคืน เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 ๕.๓๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐  
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง              
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๐ ง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.



๑๗ 

 

๒๕๖๐ เป็นต้นไป ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ทราบและ             
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้ที่ http://www.bme.mua.go.th/publish  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

 5.33 สรุปผลการด าเนินงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2560 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สรุปการด าเนินงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/2560 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๖.๒ แบบประเมินโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”       
ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท าแบบประเมินโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วม
ภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้เนื่องจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ จึงขอความ
อนุเคราะห์ให้ท่านตอบแบบประเมินดังกล่าว เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
และการพัฒนาโครงการต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๖.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู” 
  บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู” 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๖.๔ การน าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (Universiti Utara 
Malaysia) 
  มหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) ได้ท าหนังสือขอน านักศึกษาปริญญาโท 
– ปริญญาเอก มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานวิชาการ ในวัน อังคารที่  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐                    
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอเรียนคณาจารย์และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

http://www.bme.mua.go.th/publish


๑๘ 

 

 ๖.๕ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 (ระดับสถาบัน ) ระหว่างวันที่  16 – 17 ตุลาคม พ.ศ.2560              
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๖.๖ รายงานผลการติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๘ รายการ ดังนี้ 
  ๑) โครงการที่กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมด าเนินการ จ านวน ๔ โครงการ 
   ๑.๑) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและเรียนรวม ๑๒ ชั้น จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ
ที่ขอ ๑๓๙,๒๙๒,๙๖๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
   ๑.๒) โครงการทาสีภายนอกอาคาร ๕ หลัง จ านวน ๑ งาน งบประมาณที่ขอ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
   ๑.๓) โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๖ จ านวน ๑ งาน งบประมาณที่ขอ 
๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
   ๑.๔) โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๗ จ านวน ๑ งาน งบประมาณที่ขอ 
๑๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
  ๒) โครงการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการ จ านวน ๔ โครงการ 
   ๒.๑) โครงการปรับปรุงหน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ จ านวน ๑ งาน 
งบประมาณท่ีขอ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
   ๒.๒) โครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย จ านวน ๑ งาน งบประมาณ 
ที่ขอ ๘,๙๘๔,๘๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) (สาขาวิชาเอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 
   ๒.๓) โครงการปรับปรุงห้องสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๑ งาน 
งบประมาณที่ขอ ๕๑๔,๓๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 
   ๒.๔) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการการรักษาเบื้องต้น จ านวน ๑ งาน งบประมาณที่ขอ 
๑,๐๑๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)   

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๖.๗ โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม
ความรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วิทยากรบรรยาย โดย พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อ านวยการ
ส านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 (รุ่นที่ 1 – ๒) ในวันที่ 17 – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ  



๑๙ 

 

 ๖.๘ ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี และส านัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ จัดกิจกรรมอบรม              
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกล่าวสุนทรพจน์ ให้กับผู้ เข้าร่วมประกวดรอบภายในมหาวิทยาลัย จ านวน ๒๒ คน               
ณ ห้องประชุมส านักส านักศิลปะและวัฒนธรรม และวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โรงละคร ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตัวแทนจากนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ ได้แก่ นายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิตสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๖.๙ ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ 60” สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมไว้อาลัย  
ร่วมใจอภิวาท 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ 60” สืบสานประเพณี
ลอยกระทง ร่วมไว้อาลัย ร่วมใจอภิวาท ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดนางนพมาศ และการแข่งขันประดิษฐ์
กระทง ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท ในวันศุกร์ที่  3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 - 22.00 น.              
ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 และลานกิจกรรมหน้าอาคาร 11 สามารถสมัครประกวดนางนพมาศ และ                  
การแข่งขันประดิษฐ์กระทง ได้ที่ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม หรือ สอบถามเพ่ิมเติมโทร 0 – 2473 - 7000 ต่อ 1500 
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๖.๑๐ งานทอดกฐินวัดบางไส้ไก่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนร่วมงานทอดกฐิน ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๐ แด่พระสงฆ์จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบางไส้ไก่ แขวางหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 
๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๖.๑๑ การแจ้งเปิดตรวจสอบงบการเงิน 
  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีก าหนดจะเข้าการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด                 
วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒ ว่าด้วย อ านาจหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน               
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๒๐ 

 

เลิกประชุม เวลา  1๗.๓0  น. 
 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


