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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 7/๒๕60 

วันจันทร์ท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 เวลา ๐๙.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
-----------------------------------------   

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนำนิมิตกูล รองอธิกำรบด ี
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย   มหำบรรพต รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
5. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุง่โรจนเ์จริญ รองอธิกำรบด ี
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบด ี
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

1๐. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๒. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๕. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๗. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
1๘. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๑๙. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๒๐. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๓. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
2๔. อำจำรย์พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
2๕. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๗. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๘. อำจำรย์ ดร.ศศิกญัชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
๒๙. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
3๐. อำจำรย์วรญัญำ   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
3๑. อำจำรย์ ดร.ทัชชญำ วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่7/2560 วันพฤหสับดทีี่ 19 ธันวำคม พ.ศ.๒๕60 เวลำ 09.0๐ น. 
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๓๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
3๓. อำจำรย์กันยำวรรนธ์ ก ำเนิดสินธ์ุ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
3๔. อำจำรย์วนิดำ   ช่ืนชัน รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๕. อำจำรย ์ดร.อรพมิพ์   มงคลเคหำ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
3๗. อำจำรย์วรศิร ิ ผลเจริญ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
3๘. อำจำรย์ชัชศรัณย์   จิตคงคำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
๓๙. อำจำรย์ ดร.คณกร   สว่ำงเจรญิ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
4๐. อำจำรย์ ดร.สุภำพร   ศรีหำม ี รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
4๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร ์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
4๒. อำจำรยจ์ีระพันธ์ อ่อนเถ่ือน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
4๓. อำจำรยส์มภำศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
4๔. อำจำรย์ ดร.สเุนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๕. อำจำรยส์ุรินทร ์ ผลงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๖. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๗. อำจำรยส์มศักดิ ์ อยู่บรบิูรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
4๘. อำจำรย์นิศำกร   เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๔๙. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจริกิตต์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
5๐. อำจำรย์วิชุณี   สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
5๑. อำจำรย์ขวัญนภำ   วัจนรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๒. อำจำรย์ธีรำพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๓. อำจำรยเ์พียรพิลำส  พิริยำโภคำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๕. อำจำรย์อมัพร เลิศณรงค์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๖. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
5๗. อำจำรย์วรรณรจุ   มณีอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
5๘. อำจำรยห์ทัยรัก   ตุงคะเสน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
๕๙. อำจำรยจ์ักฤษณ์ พนำล ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
6๐. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
6๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
6๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
6๓. อำจำรย์อำรียำ   จุ้ยจ ำลอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
6๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
6๕. อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
6๖. อำจำรย์ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
6๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
6๘. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตฯ 
๖๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
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7๐. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
7๑. อำจำรย์ ดร.ณัฐพงษ์   แต้มแก้ว (แทน) รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอูท่องทวำรวดี 
7๒. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
7๓. นำยพิสิฐ  วงศ์วัฒนำกูล (แทน) ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
7๔. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
7๕. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
7๖. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสกุ ติดรำชกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต   โกวิทวที ติดรำชกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ ติดรำชกำร 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ ติดรำชกำร 
6. อำจำรย์อภิญญำ หนูม ี ติดรำชกำร 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศศิธร   สกุลกิม ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำ อมร ติดรำชกำร 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ระวีพันธ์ สะอำดเอี่ยม ติดรำชกำร 

1๐. อำจำรย์ภัทริำ มำศมำลัย ติดรำชกำร 
๑๑. อำจำรยส์ุเมธ   ใจเย็น ติดรำชกำร 
๑๒. อำจำรย์อดิเรก วัชรพัฒนกลุ ติดรำชกำร 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี   คงอินทร ์ ติดรำชกำร 
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ ติดรำชกำร 
15. อำจำรยป์ณิตำ   แจ้ดนำลำว ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
2. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำทีห่ัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม              
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 แนะน ารองผู้อ านวยการส านักของมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องจำกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในกำรประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลำคม พ.ศ.2560 มีมติอนุมัติ
แต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรส ำนักต่ำงๆ ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  2) อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
  3) อำจำรย์พรรณำ  พูนพิน  ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง มหำวิทยำลัย              
จึงแตง่ตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ทั้ง 3 ส ำนัก ดังรำยนำมต่อไปนี้ 
  1) รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) อำจำรย์วรรณรุจ  มณีอินทร์  
   2) อำจำรย์หทัยรัก  ตุงคะเสน 
   3) อำจำรย์จักฤษณ์  พนำลี 
  2) รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
   1) อำจำรย์ขวัญนภำ  วัจนรัตน์ 
   2) อำจำรย์ธีรำพร  ปฏิเวธวิทูร 
   3) อำจำรย์เพียรพิลำส  พิริยำโภคำนนท์ 
  3) รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
   1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ 
   2) อำจำรย์มนัสวี  พัวตระกูล 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
  
 1.2 (ร่าง) ก าหนดการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดจัด “ประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat)                 
ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี ๒๕๖๑” ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๐            
ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.)  เข้ำร่วมกำร
ประชุมสัมมนำในวันและเวลำดังกล่ำว 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 เลขำนุกำรฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
6/2560 เมื่อวันอังคำรที่ 31 ตุลำคม พ.ศ.2560  

มติท่ีประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2560 โดยไม่มีกำรแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระด าเนิน
เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน จ านวน 6 อาคาร และเยี่ยมชมอาคารแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ท ำหนังสือกรำบทูลเชิญพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี 
พระวรรำชำทินัดดำมำตุ เสด็จพระด ำเนินเป็นองค์ประธำนในพิ ธีเปิดอำคำรเรียน จ ำนวน 6 อำคำร และ  
เยี่ยมชมอำคำรแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษำ และทอดพระเนตรกำรแสดงดนตรี เพลงพระรำชนิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 19
มกรำคม พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มหำวิทยำลัยได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำร และ
(ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ  เพื่อน ำเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ก ำหนดกำร และ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมกำรรับเสด็จพระองค์เจ้ำ                
โสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ 

 4.2 ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ (ร่าง) รายละเอียดการจัดกิจกรรมสัปดาห์
แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2561 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกับสมำคมศิษย์เก่ำฯ ก ำหนดจัดกิจกรรมสัปดำห์            
แห่งกำรเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 
2561 เพื่อแสดงกตเวทิตำคุณแด่สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ ค ำสั่ง 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ             
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2561 และ (ร่ำง) รำยละเอียดกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติและ
กำรจัดงำนคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2561 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นเพ่ิมเติม ดังต่อไปน้ี 
   1) เปลี่ยนช่ือกิจกรรมจำก “เดินเพื่อสุขภำพ” เป็น “เดินเพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำ
บรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)” 
   2) มอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ 
พุทธลำ จัดรูปแบบริ้วขบวนเพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ให้ชุมชนโดยรอบ
มหำวิทยำลัยรู้จักท่ำนมำกยิ่งข้ึน 
   3) มอบหมำยหน่วยงำนหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องในกำรจดักิจกรรมสัปดำห์แหง่กำรเชิดชูเกียรติและ
กำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) เสนองบประมำณ ภำยในวันศุกร์ที่ 
17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว 
   4) มอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว และ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง ตรวจสอบสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ อีกครั้ง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร  
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 4.3 การตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น            
การผลิตและการพัฒนาครู 
  1) พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับสนองพระบรมรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว                   
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ที่เกี่ยวกับบทบำทของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกับกำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ิน กำรผลิต
และกำรพัฒนำครู โดยได้เดินทำงไปตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินงำนในบทบำทดังกล่ำวของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ 
  2) ส ำหรับมหำวิทยำลัยรำชภัฏในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลนั้น กำรตรวจเยี่ยมจะมีลักษณะ
กำรเดินทำงไปยังมหำวิทยำลัยแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นศูนย์กลำง และเชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่อยู่ใกล้เคียงมำร่วมรับ          
กำรตรวจเยี่ยมและเสนอข้อมูลกำรด ำเนินงำน 
  อนึ่ง กำรตรวจเยี่ยมในลักษณะดังกล่ำว ได้จัดแล้ว 1 ครั้ ง ที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร             
โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้มอบหมำยให้ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ และ         
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ร่วมสังเกตกำรณ์กำรตรวจเยี่ยมดังกล่ำว 
  3) กรณีกำรตรวจเยี่ยมในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ในครั้งที่ 2 ก ำหนดไว้ประมำณวันที่ 16 
หรือ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 โดยให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นศูนย์กลำง และมหำวิทยำลัย            
รำชภัฏธนบุรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม มำร่วมรับกำรตรวจเยี่ยม 
 ฝ่ำยบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้หำรือ และก ำหนดกรอบกำรเตรียมกำรรับ            
กำรตรวจเยี่ยม ดังนี้ 
  1) งำนเอกสำร และกิจกรรมวิชำกำร ประกอบด้วย 
   (1.1) เอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
   (1.2) นิทรรศกำร 
   (1.3) เอกสำร PowerPoint กำรน ำเสนอ 
  2) งำนบริหำรจัดกำรในภำพรวม โดยจัดท ำเป็นค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  3) กำรเรียนเชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏต่ำงๆ ที่จะมำร่วมรับกำรตรวจเยี่ยมประชุมหำรือเตรียมกำรจัด
กิจกรรม ในวันที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ เวลำ 13.30 - 16.30 น.    

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเตรียมกำรรับกำรตรวจเยี่ยมของพลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 

 4.4 การเสนอชื่อห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 15 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มอบหมำยกองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องประชุมอำคำร 6 ช้ัน 15 โดยใช้งบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ซึ่งในกำรปรับปรุง
ห้องประชุมดังกล่ำว จะต้องมีกำรระบุช่ือห้องประชุมในโครงกำรปรับปรุง โดยที่ประชุมคณะ กรรมกำรบริหำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีมติเห็นชอบมอบหมำยให้กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมเสนอช่ือห้องประชุม โดยกำร
พิจำรณำจำกผู้ที่ท ำคุณประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และที่ประชุมมีมติให้ใช้นำมสกุลของ           
ผู้ที่ท ำคุณประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย ในกำรตั้งเป็นช่ือห้องประชุมอำคำร 6 ช้ัน 15 เพื่อเป็นกำรเชิดชูผู้ที่ท ำ
คุณประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำ
จำกผู้ที่ท ำคุณประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยพิจำรณำจำกท ำเนียบผู้บริหำรและ          
ได้คัดเลือกจำกผู้ที่เคยด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และได้ใช้นำมสกุลท่ำนมำต้ัง
เป็นช่ือห้องประชุมว่ำ ห้องประชุมวุฒิเสนมิสินรัตน์ โดยกำรน ำเอำนำมสกุลของทั้ง 3 ท่ำน มำรวมกัน จึงน ำเข้ำ
พิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 



๗ 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  http://uc.bsru.ac.th/  
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL                                                                   โทร 1018 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ อำจำรย์สิริชัย เอี่ยมสอำด และนำยสุวิทย์             
มุดทะเล ศึกษำข้อมูลและรำยละเอียดของช่ือผู้ที่ เคยด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำอีกครั้ง เพื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ และน ำมำตั้งเป็นช่ือห้องประชุม อำคำร 6 ช้ัน 15 ในล ำดับต่อไป 

 4.5 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งมาทดแทนของเดิม  
  งำนยำนพำหนะ กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อรถยนต์ จ ำนวน 4 คัน 
โดยวำงแผนในกำรจัดซื้อออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จัดซื้อรถตู้ จ ำนวน 2 คัน ช่วงที่ 2 จัดซื้อรถเก๋ง จ ำนวน 2 คัน  
โดยขอให้มหำวิทยำลยัพจิำรณำอนุมัติงบประมำณ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ ช่วงที่ 1 เป็นเงิน 2,600,000 บำท 
ช่วงที่ 2 เป็นเงิน 1,040,000 บำท รวมเป็นเงิน 3,640,000 บำท (สำมล้ำนหกแสนสี่หมื่นบำทถ้วน)  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต เสนอแนะเพิ่มเติมว่ำ กองนโยบำยและแผนได้แจ้ง             
ให้หน่วยงำนต่ำงๆ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรงบประมำณ 5 ปี ที่ชัดเจน เพื่อตรวจสอบควำมต้องกำรหรือควำมจ ำเป็น              
ในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำงภำยในส ำนักงำน เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเสนอขออนุมัติงบประมำณ            
ในกำรจัดซื้อปีถัดไป ซึ่งงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มหำวิทยำลัยได้น ำเสนอต่อสภำ
มหำวิทยำลัย ในครำวประชุม ครั้งที่ 9/2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่สำมำรถใช้งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่งมำทดแทนของเดิมได้ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว มหำวิทยำลัยได้ขออนุมัติ
จัดซื้อรถตู้ จ ำนวน 2 คัน โดยใช้เงินเหลือจำกงบลงทะเบียนของบณัฑิต จำกที่สอบถำมข้อมลู พบว่ำ มหำวิทยำลยัมีรถตู้
ส่วนกลำง จ ำนวน 4 คัน และรถตู้ของคณะ จ ำนวน 2 คัน และบำงคันหมดสภำพกำรใช้งำน มีอำยุกำรใช้งำนเกิน             
10 ปี หำกมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงค่ำใช้จ่ำยจะค่อนข้ำงสูง ซึ่งงบลงทะเบียนบัณฑิตมีเงินคงเหลือประมำณ 
14 ล้ำนบำท หำกจะน ำเงินส่วนน้ีอนุมัติจัดซื้อรถตู้ จ ำนวน 2 คัน เป็นเงิน 2,600,000 บำท ก็อำจจะด ำเนินกำรได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์     
ฟุ้งขจร และงำนพำหนะ ร่วมกันศึกษำรำยละเอียดและพิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็นอีกครั้งหนึ่ง 

 4.6 ขออนุมัติจ้างบุคลากรศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตนักศึกษาพิการ โดยใช้งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีนโยบำยให้มหำวิทยำลัยทุกแห่งรับคนพิกำรเข้ำศึกษำ  
ในระดับอุดมศึกษำตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่องแนวทำงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำส ำหรับคนพิกำร เพื่อรองรับนโยบำย ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำจึงได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
ศูนย์สนับสนุนนิสิตนักศึกษำพิกำร โดยที่มหำวิทยำลัยมีนิสิตพิกำรและมีบัตรประจ ำตัวผู้พิกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 34 คน 
แยกตำมประเภทควำมบกพร่อง 5 ประเภท ได้แก่ ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและสุขภำพ และบุคคลออทิสติก              
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจ้ำงบุคลำกำรสนับสนุนนิสิตนักศึกษำพิกำร โดยปัจจุบันส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำใช้เงิน             
บ ำรุงกำรศึกษำจ้ำงบุคลำกร ปีละ 234,000 บำท (สองแสนสำมหมื่นสี่พันบำทถ้วน) ท ำให้เงินบ ำรุงกำรศึกษำของ           
ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอื่นๆ ส ำนักงำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำ จึงขออนุมัติ            
กำรจ้ำงบุคลำกรสนับสนุนนิสตินักศึกษำพิกำร โดยใช้เงินบ ำรุงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย สัญญำจ้ำง 1 ปีงบประมำณ 
ปีละ 234,000 บำท (สองแสนสำมหมื่นสี่พันบำทถ้วน) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ขอรับไว้พิจำรณำก่อนเพื่อหำแหล่ง
งบประมำณในกำรจ้ำงบุคลำกรศูนย์บริกำรสนับสนุนนิสิตนักศึกษำพิกำร เนื่องจำกมหำวิทยำลัยได้น ำเสนอ
งบประมำณต่อสภำมหำวิทยำลัยไปเรียบร้อยแล้ว ในช่วงแรกน ำนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือนักศึกษำ               
ที่มหำวิทยำลัยจัดหำรำยได้ให้เป็นกรณีพิเศษมำช่วยดูแลไปพลำงก่อน เพื่อรออนุมัติจ้ำงบุคลำกรศูนย์บริกำรสนับสนุน
นิสิตนักศึกษำพิกำร ในรอบปีงบประมำณถัดไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยน ำนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือนักศึกษำที่มหำวิทยำลัยจัดหำรำยได้ให้เป็นกรณี
พิเศษมำช่วยดูแลไปพลำงก่อน เพื่อรออนุมัติจ้ำงบุคลำกรศูนย์บริกำรสนับสนุนนิสิตนักศึกษำพิกำร ในรอบปีงบประมำณ
ถัดไป 

 4.7 (ร่าง) ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “การน าเสนอการด าเนินงานท่ีมุ่งสู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาครู”  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม 
“กำรน ำเสนอกำรด ำเนินงำนที่มุ่งสู่กำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ินและพัฒนำครู” เพื่อน ำเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม “กำรน ำเสนอกำรด ำเนินงำนที่มุ่งสู่ 
กำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ินและพัฒนำครู” 

 4.8 (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง) 
  ตำมที่คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ได้ก ำกับดูแลและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมแผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 และได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  และเตรียมหลักฐำนประกอบ  
พร้อมทั้งรับฟังผลวิพำกษ์กำรด ำเนินงำน และข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ.2560           
ที่ผ่ำนมำนั้น  
  ในกำรนี้ กองนโยบำยและแผน ขอน ำเสนอข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 ในแต่ละแผนกลยุทธ์ เป้ำหมำย และตัวช้ีวัด ให้แก่คณะผู้บริหำรได้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนอีกครั้ง 
เนื่องจำกกำรรำยผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวยังไม่สมบูรณ์และครบถ้วน ซึ่งส่งผลให้กำรด ำเนินงำนในบำงตัวช้ีวัด              
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
  ดังนั้นจึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ให้คณะผูบ้ริหำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลอีกครั้ง และ
ค้นหำข้อมูลที่ทุกหน่วยงำนได้ปฏิบัติเพือ่เติมเต็มควำมสมบรูณ์ของกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหำวิทยำลัย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กล่ำวเพิ่มเติม หำกในอนำคตโรงเรียนสำธิต
สำมำรถรองรับนักศึกษำสำขำอื่นๆ เข้ำไปฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพได้ อำจท ำให้ผลกำรประเมินเป็นไปตำมเป้ำหมำย         
ที่ก ำหนดไว้ได้ เช่น สำขำวิชำกำรจัดกำรสำรสนเทศ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
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 4.9 ขออนุมัติปรับเงินค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จ้ำงผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอำจำรย์ประจ ำ
สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ ดังนี ้
  1) รองศำสตรำจำรย์นำรำ ผริตโภคี เข้ำปฏิบัติงำนเมื่อ 1 ตุลำคม พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน ได้รับ
ค่ำตอบแทนเดือนละ 14,000 บำท 
  2) รองศำสตรำจำรย์สุรนันท์ ตีระวัฒนพงษ์ ปฏิบัติงำนเมื่อ 1 กรกฎำคม พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน 
ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 14,000 บำท 
  3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิวรรณ เสนะสุทธิพันธ์ุ เข้ำปฏิบัติงำนเมื่อ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ.2554 – 
ปัจจุบัน ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 10,000 บำท 
 แต่เดิมอำจำรย์ทั้ง 3 ท่ำน ได้มำช่วยสอนเฉพำะรำยวิชำและหัวข้อที่เช่ียวชำญ แต่ปัจจุบันมีงำนสอน
เพิ่มข้ึนและยังได้มำร่วมให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำในกำรประชุมกิจกรรมต่ำงๆ ของสำขำวิชำ กำรพัฒนำกำรเรียน            
กำรสอน งำนออกภำคสนำมบริกำรวิชำกำร งำนนิทรรศกำรในวันวิทยำศำสตร์และงำนอื่นๆ เพื่อควำมเหมำะสมและ
เป็นขวัญก ำลังใจ ทำงสำขำวิชำจึงขออนุมัติปรับเงินค่ำตอบแทนของอำจำรย์ทั้ง 3 ท่ำน อีกท่ำนละ 5,000 บำท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยกองนโยบำยและแผนจัดตั้งงบประมำณ และแจ้งสำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 สรุปผลส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารต่อสัดสว่นการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหาร 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำแบบส ำรวจควำมคิดเห็นต่อสัดส่วนของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน           
ของเลขำนุกำรผู้บริหำร เพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้บริหำรที่มีต่อสัดส่วนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำร            
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.2 การน าเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติอัตราก าลังสายวิชาการ (สายสอน) 
  ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้วิเครำะห์และสังเครำะหข้์อมูลควำมจ ำเป็น
ต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรอนุมัติอัตรำก ำลังสำยวิชำกำร (สำยสอน) ส ำหรับกำรเปิดสอบคัดเลือกในปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การน าตัวผู้ต้องสงสัย          
เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู การบ าบัดฟ้ืนฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู พ.ศ.2560  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดได้ปรับแก้ไขประกำศ เรื่อง กำรน ำตัว           
ผู้ต้องสงสัยเข้ำรับกำรบ ำบัดฟื้นฟู กำรบ ำบัดฟื้นฟู และกำรประเมินเป็นผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 ลงวันที่ 3 
สิงหำคม พ.ศ.2560 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงขอควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ด ำเนินงำนตำมแนวทำงของประกำศฯ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ            
ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 



๑๐ 
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 ๕.4 การเข้าร่วมแสดงในงาน International Dance Festival 2017 
  อำจำรย์ธนกร สรรย์วรำภิภู ได้น ำนิสิตสำขำวิชำนำฏยศิลป์เข้ำร่วมแสดงงำนในเทศกำลกำรเต้น
นำนำชำติ 2560 แสดงชุด “Rite of Spring” ในวันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 เวลำ 20.00 น. ณ สถำนทูต
โปรตุเกส รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และบทสรุปผู้บริหาร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ส่งรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส           
ในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และบทสรุปผู้บริหำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
รำยงำนผลกำรประเมินฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก ประจ าปีการศึกษา 2561  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักศึกษำเชิงรุก
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานผลการแสดงมหรสพสมโภช 
  อำจำรย์วิทวัส กรมณีโรจน์ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนำฏยศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมเป็นนักแสดงมหรสพสมโภช กำรแสดงบัลเล่ต์ เรื่อง มโนห์รำ เนื่องในพระรำชพิธีถวำย            
พระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ.2560 
ณ พระเมรุมำศ มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 การจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้จัดท ำกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 ตารางสรุปการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวประชำสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ 
ประจ ำเดือนตุลำคม จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2560 
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560 ในวันจันทร์ที่ 18 
ธันวำคม พ.ศ.๒๕60 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 6.2 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพ่ือสังคม ระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย 
  มหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมกับสถำบันคลังสมองของชำติ ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
ตัวช้ีวัดและกลไกกำรรบัรองงำนวิชำกำรเพื่อสงัคม ระดับสถำบันอุดมศึกษำไทย โดยกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจยั (สกว.) ส ำรวจข้อมลูตัวช้ีวัดงำนวิชำกำรเพื่อสังคมระดับสถำบัน จำกกำรส ำรวจข้อมูลตัวช้ีวัด ระหว่ำง
สถำบันของมหำวิทยำลัยที่เป็นสมำชิกของ Engagement Thailand จ ำนวน 10 แห่ง ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกลุ่มต่ำงๆ ได้แก่ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และชุมชน ที่มีกำรท ำงำนร่วมกับ
มหำวิทยำลัย โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็น 1 ใน 10 มหำวิทยำลัยน ำร่องของ Engagement 
Thailand 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 โครงการอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาครูประจ าการ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
  รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ              
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ด ำเนินโครงกำรอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำครูประจ ำกำร ในสังกัด ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สพฐ.) รวมทั้งสิ้น 41 หลักสูตร จึงขอเชิญประชุมเพื่อพิจำรณำหลักสูตร              
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560  

มติท่ีประชุม รับทรำบ    

 6.4 โครงการ “Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต” พัฒนาการศึกษาระดับ
ท้องถิ่น 
  คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกบับรษัิท เชฟรอนประเทศไทยส ำรวจ
และผลิต จ ำกัด เข้ำร่วมพิธีลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) เพื่อเข้ำร่วมเป็น Hub ของโครงกำร Chevron 
Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนำคต ด้วยกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรจำกสถำบันคีนันแห่งเอเซีย ในวันศุกร์ที่ 
17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับท้องถ่ิน ด้ำน Stem Education และ
คณิตศำสตร์ ทั้งกำรพัฒนำครู บุคลำกร ผู้บริหำร และนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมด้ำนอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนให้แก่
โรงเรียนเครือข่ำย เพื่อเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำให้แก่ท้องถ่ินในประเทศไทย ในปีกำรศึกษำ 2560 ที่ผ่ำนมำ ได้จัด
กิจกรรมตำมโครงกำรแล้วจ ำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 
  1) กิจกรรมกำรพัฒนำครู STEM Education และครูคณิตศำสตร์ 
  2) กิจกรรมกำรพัฒนำนักเรียนผู้ช่วยครู 
  3) กำรส่งมอบสื่ออุปกรณ์กำรเรียนรู้ STEM Education และคณิตศำสตร์ ให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้          
ใน 5 กลุ่มเครือข่ำย 
  4) กิจกรรมกำรเตรียมกำรเปิดช้ันเรียน และ PLC ส ำหรับครู 
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  กำรลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรครั้งนี้ ประกอบด้วยภำคีเครือข่ำย ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรประถมศึกษำสมุทรสำคร ผู้บริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนเครือข่ำย 30 โรงเรียน (โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัด 
สพม. 10 จ ำนวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนประถมศึกษำขยำยโอกำส สังกัด สพป.สมุทรสำคร จ ำนวน 27 โรงเรียน) 
ผู้แทนจำกบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ำรวจและผลิต จ ำกัด ดร.เกศรำ อมรวุฒิวร ผู้จัดกำรอำวุโสด้ำนโครงกำร และ
วิชำกำร สถำบันคีนันแห่งเอเซีย คณะหน่วยศึกษำนิเทศก์จำก สพป.สมุทรสำคร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 45 (รอบคัดเลือก) 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่  45 (รอบคัดเลือก) ในวันที่  7 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต และ                
ผ่ำนเข้ำรอบ 2 รำยกำร ได้แก่ เซปักตะกร้อ และเปตอง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 การประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม ครั้งท่ี 1/2560 
  ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ จัดประชุมอำจำรย์ที่ปรึกษำกิจกรรม ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 13 
พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 เวลำ 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อำคำร 1 ช้ัน 3 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 6.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเตรียมความพร้อมการตรวจสอบยุค 4.0 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ด ำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “เตรียมควำมพร้อมกำร
ตรวจสอบยุค 4.0” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อำคำร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.8 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด้จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้จัดท ำกฎบัตรได้จัดท ำกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และเพื่อให้หน่วยรับตรวจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบและมีควำมเข้ำใจตรงกัน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง              
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภำยใน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน รวมทั้งให้หน่วยงำนรับตรวจภำยในมหำวิทยำลัยรับทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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เลิกประชุม เวลา  12.๓0  น. 
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


