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การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 255๘ เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา รักษาราชการแทนอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา รองอธิการบดี 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา   ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
7. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๘. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ฯ 
2๔. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะ ฯ 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๖. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ฯ 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สระยายโสม 
 
 
 

คณะกรรมการอ านวยการมหาวทิยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/25๕๘ วันพฤหัสบดทีี่ 26 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
5. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
6. นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง หัวหน้าพัสดุ 
7. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

  ๑.   นางวลินเนศวร์   ธีรการุญวงศ์ 
  2.   นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ ์
  3.   นางสาวสุนิสา   รีรานนท์ 
  4.   นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ 
  5.   นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.0๐ น. 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา ประธานที่ประชุม ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการส่ง เสริมการพัฒนาระบบการบริหาร                         
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาน                      
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 – 13 มกราคม พ.ศ.2558 กิจกรรมที่ 2 การศึกษา              
ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ใหม่ วันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ.2558                  
และกิจกรรมที่  3 การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย            
วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ.2547 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดปัจจุบัน เริ่มด ารง
ต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 และจะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 10 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า 
คณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

  1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา       ประธาน 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา      รองประธาน 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย    แหวนเพชร      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์      กรรมการ 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน      กรรมการ 
  7. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที            กรรมการ 
  8. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์   มากสุข       กรรมการ 
  9. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล      กรรมการ 
  10.นายสุชาครีย์    ก่อเกียรติตระกูล      กรรมการและเลขานุการ 

 4.2 การเลือกคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 ในข้อ 21 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบ
จ านวน 8 คน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึงได้จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

  1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา  ประธาน 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา         เกณฑ์มา กรรมการ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์         วัฒนานิมิตกูล  กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย         มหาบรรพต กรรมการ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ      เอ่ียมสะอาด กรรมการ 
  6. อาจารย์ทวีศักดิ์          จงประดับเกียรติ กรรมการ 
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  7. นายสุชาครีย์            ก่อเกียรติตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
  8. นางสาววรรณดี          อัศวศิลปะกุล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 4.3 แผนการสรรหาและการบริหารอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กรณีพิเศษ) 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้จัดท าแผนการสรรหาและ  
การบริหารอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ เป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอัตราก าลัง และเพ่ือให้หน่วยงาน
ต่างๆ ได้น าไปใช้ในการบริหารอัตราก าลัง ไม่ให้เกิดการขาดแคลนอัตราก าลังในระหว่างปี กองบริหารงาน
บุคคล จึงจัดท าแผนการสรรหาและการบริหารอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนการ
สรรหาและการบริหารอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เนื่องจากประสบปัญหา คือ อัตราก าลังที่ เปิดรับไม่มีผู้สมัครสอบ จึงท าให้
อัตราก าลังว่างลง 25 อัตรา จึงต้องท าแผนการสรรหาฯ ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม ครั้งท่ี 2/2558 
1. ติดประกาศรับสมัคร วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 
2. เผยแพร่ข่าวการรับสมัครไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อต่างๆ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 
3. วันท่ีเปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 26 มกราคม – วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าท าการคัดเลือก และวัน เวลา สถานท่ีท าการ    
    คัดเลือก 

วันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2558 

5. วันท่ีท าการคัดเลือก วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
6. ประมวลผลการสอบคัดเลือก วันพุธท่ี 18 – วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2558 
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2558 
8. วันท่ีรายงานตัว ท าสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2558 
  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากแผนการสรรหา
อัตราก าลัง (กรณีพิเศษ) นี้มีเวลาการเปิดรับสมัครที่ค่อนข้างกระชั้นชิด ตามแผนการสรรหาเดิมจะเปิดรับ
สมัครในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่นิสิตนักศึกษาส าเร็จการศึกษาท าให้มีผู้มาสมัครเป็นจ านวนมาก               
ในกรณีที่ท าแผนการสรรหากรณีพิเศษขึ้น จะท าให้เกิดกรณีไม่มีผู้มาสมัครหรือไม่ได้เป็นไปตามคุณสมบัติ               
ที่ก าหนด ทางคณะครุศาสตร์จึงขอสงวนอัตราไว้ และขอเพ่ิมอัตราก าลัง 1 อัตรา เนื่องจากมีอาจารย์ 1 ท่าน 
ลาออก และขอความอนุเคราะห์ให้เปิดรับสมัครพร้อมกันในกรณีนี้ด้วย เป็น 11 อัตรา หรือรอแผนการสรรหา
ในครั้งถัดไป   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า จ านวนอัตราที่ว่างลง ทั้ง 25 
อัตรา นั้น มหาวิทยาลัยจะเปิดสอบในครั้งที่ 2/2558 หากมีผู้ที่สามารถสอบบรรจุได้ทางมหาวิทยาลัยจะ
บรรจุอัตราก าลังให้ตามจ านวนที่หน่วยงานต่างๆ ระบุไว้ หากไม่มีผู้มาสมัครสอบหรือไม่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด ทางมหาวิทยาลัยจะโยกพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) เข้าสอบแทนพลางก่อน             
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แต่ยังคงอยู่ในแผนที่หน่วยงานก าหนดไว้ หน่วยงานสามารถที่จะขออัตราก าลังมาในงบประมาณงวดต่อไปและ
จะจัดสรรมาให้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.4 การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร 
  คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาการให้ทุน พัฒนา
บุคลากร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 ซึ่งมีผู้ขอรับทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร จ านวน  
2 ราย ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2552 ข้อ 8 (4) ก าหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาจ านวนเงินทุนสนับสนุนการศึกษา โดยให้ก าหนดวงเงินและเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย แล้วจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  ผลการพิจารณาเห็นชอบให้ได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท จ านวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็ นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2553 คือ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ผู้ขอรับทุนได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 
จ านวน 2 ราย ตามวงเงินที่คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรก าหน 

 4.5 การขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี เงิน บกศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 ต่อสภามหาวิทยาลัย และมีหน่วยงานที่ไม่สามรถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม  
พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นต้องขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557            
จากเงิน บกศ. และเงิน บกศ. คงคลัง ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยกองคลังได้รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว คือ 1) รายงานขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของทุกหน่วยงาน 
2) แบบรายงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จากเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 

1) นางสาวทิพรักษ์ วงษาดี ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                
พระนครเหนือ 

2) นางขวัญจิตร  สงวนโรจน์ ศึกษาต่อปริญญาโท ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุม ครั้งที่  12/2557          
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวอรุณี   คู่วิมล ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
ได้มีค าสั่งที่ 38/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                  
สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.2 การเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อให้องค์การยูเนสโก
ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการเรื่องการเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก จากยูเนสโก เพ่ือให้องค์การยูเนสโกประกาศ             
ยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบ 150 ปี การเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่ นดิน ในปี พ.ศ.2561                 
โดยได้มีการประสานงานเสนอเรื่องไปยังกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมของไทยซึ่งเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสนอชื่อดังกล่าว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมของไทย      
ได้รับทราบการด าเนินการของมหาวิทยาลัยแล้ว โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์                
การเสนอชื่อบุคคลส าคัญและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าเอกสาร
ประกอบการเสนอชื่อ ตามแบบฟอร์ม ANNEXII และเสนอเรื่องโดยตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 
15 ธันวาคม พ.ศ.2559 เพ่ือที่กระทรวงศึกษาธิการจะได้รวบรวมเสนอองค์การยูเนสโก ภายในวันที่                
15 มกราคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.3 การเชิญอธิการบดีเข้าร่วมสัมภาษณ์สดรายการ ศิลป์สโมสร ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา             
ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์งาน “150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” เพ่ือเสนอชื่อสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก โดยได้ประสานงานติดต่อรายการศิลป์
สโมสร ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เพ่ือให้อธิการบดีสัมภาษณ์ออกอากาศสดในรายการดังกล่าว ในประเด็น  
“การด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา                  
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก แก่องค์การยูเนสโก” ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558               
เวลา 13.00 - 13.30 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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 5.4 โครงการส ารวจความคิดเห็นของศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
   ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินการโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในแต่ละสาขาอาชีพของคนกรุงเทพมหานคร และได้ประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจ    
ตามโครงการดังกล่าวเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.5  การสมัครเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานรัฐบาล
ดิจิตอล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ในการจัดโครงการเพ่ือการวิจัยอาเซียน ACSG ในหลักสูตรอบรมผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนงานรัฐบาลดิจิตอล เพ่ือเป็นการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีของประเทศ
รวมถึง การพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                   
ในฉบับที่  9 , 10 และ 11 โดยการอบรมมุ่งเน้นไปยังผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง ซึ่งมีระยะเวลา               
ในการอบรม คือ อบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 
แบงคอค สีลม และ ศึกษาดูงานต่างประเทศระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยมีค่าลงทะเบียน 
155,0๐0 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้บริหารที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถสมัคร
และช าระค่าลงทะเบียนอบรม ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 – 4 มีนาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.6 รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
  ดร.ณัฐดนัย   สิ งห์ คลี วรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา เทคโนโลยี อิ เล็กทรอนิกส์                       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการวิจัย                         
เรื่อง “การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลเพ่ือการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ              
เว็ปเพ่ือช่วยบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.2556 – 2558 ได้เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ The 7th 
Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2014) ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 และน าเสนอรายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัย
ดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.7 การเบิกเงินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 
  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน              
โดยให้คณะครุศาสตร์เป็นสถานที่ฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและ                
มีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์ได้ส่งเงินค่าอบรมมาตรฐานวิชาชีพ
ครูให้แก่กองคลังแล้วจ านวน 74,000 บาท และขอเบิกเงินค่าอบรมดังกล่าว จ านวน 90 % เนื่องจากเป็น
การบริการทางวิชาการซึ่งมิได้หวังผลก าไรแต่เน้นการบริการวิชาการ เพ่ือชื่อเสียงและการมีส่วนร่วมในการ



๘ 

 

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

พัฒนาสังคม เป็นเงินจ านวน 66,600 บาท (หกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) และอีก 10 % เป็นเงินจ านวน 
7,400 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ได้น าส่งเงินเพ่ือสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย โดยน าฝากเข้าบัญชี               
เงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 ความเห็นทางกฎหมายของร่างประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานวินัยและนิติการตรวจสอบและเสนอความเห็นเพ่ือความ
ถูกต้องของร่างประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 6 ฉบับ โดยนิติกรของมหาวิทยาลัยได้พิจารณา
ตรวจสอบ ร่างประกาศดังกล่าวแล้ว และได้เสนอความเห็นดังรายละเอียดในบันทึกแนบ จึงน าความเห็นทาง
กฎหมายดังกล่าวน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 การสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี                 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งส าเนาหนังสือส านักงานส านักนายกรัฐมนตรี  
ที่ นร 0101/ว 7312 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557 เรื่อง เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.
2558 ราคาเข็มละ 300 บาท 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า แต่ละหน่วยงานควร            
สั่งจองให้ทีมงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานนั้น ในส่วนของคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย
ส านักงานอธิการบดีจะด าเนินการสั่งจองให้  

มติที่ประชุม รับทราบ และจะปรึกษาหารือกับหัวหน้าส านักงานอีกครั้ง  

 ๕.10 รายงานผลการประเมินตนเอง หน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท ารายงานผล                
การประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบแนวทางที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดให้              
เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการสอบทานและประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา                 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 ๕.11 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ                   
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับจ่าย ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล            
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 
เป็นต้นไป โดยแก้ไขข้อมูลค่าของสัญญาจากเดิมสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป  ให้ใช้
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บังคับกับสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 (สองล้านบาท) ขึ้นไป และให้หน่วยงานของรัฐรายงานข้อมูลของ
คู่สัญญา ที่ต้องยื่น แบบ บช.1 เฉพาะสัญญา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่  2,000,000 (สองล้านบาท) ขึ้นไป ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ป.ป.ช. หากหน่วยงานของรัฐ              
มิได้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบอันเป็นเหตุให้ส านักงาน                                                                                                        
ป.ป.ช. ไม่มีข้อมูลสัญญาดังกล่าวในการตรวจสอบ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องรับผิดทางกฎหมาย              
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือทางวินัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.12 สรุปยอดค่าใช้จ่ายงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
  นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้ขออนุมัติเงินสวัสดิการ    
เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์                  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 เป็นจ านวนเงิน 
382,100 บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ เป็นจ านวนเงิน 281,900 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 664,000 บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คณะผู้ด าเนินการจัดงานดังกล่าว ได้สรุป
ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการจัดงานครั้งนี้ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 767,658 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพัน 
หกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดงานสูงกว่าที่ได้รับอนุมัติและได้รับการสนับสนุนข้างต้น                 
จึงขออนุมัติเพ่ิมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 103,658 บาท (หนึ่งแสนสามพัน หกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13 รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Operating 
Manual) รุ่นที่ 2 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายงานสรุปผลโครงการประชุม                  
เชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 
พ.ศ.2557 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.14 คณะผู้บริหารจาก DIMA ( Dong-Ah Institute of Media and Arts ) ขอเข้าเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย 

  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับการประสานงานจาก DIMA (Dong-Ah 
Institute of Media and Arts) จะน าผู้บริหารชุดใหม่ของ DIMA มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการที่ เคยร่วมมือกันมาและโครงการ                    
ที่จะท าในอนาคต ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ ชั้น 6                
อาคาร 11 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.15 การพระราชทานถ้วยรางวัลในงาน 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 

  มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือถึงส านักราชเลขาธิการ ขอให้น าความกราบบังคมทูล สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานถ้วยรางวัล จ านวน 4 ถ้วย เพ่ือมอบให้แก่          
ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดวงโยธวาทิต และการประกวด
ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในโครงการกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้าย  
วันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 17 - 21 
มกราคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส านักราชเลขาธิการได้น าความกราบ
บังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานและใช้ส าหรับการประกวด               
ในครั้งนี้ แบบถ้วยรางวัลและข้อความที่จะจารึกที่ถ้วยรางวัลพระราชทานพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.16 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา 
  ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม            
สู่สถานศึกษา เพ่ือปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสู่เยาวชน และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ            
ให้คงอยู่สืบไป อันประกอบด้วยการสาธิตและการแสดงนาฏศิลป์ โขน ละคร การบรรเลงดนตรีไทย และ             
กรมศิลปากรพิจารณาแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเหมาะสมและมีความพร้อม            
อย่างยิ่งในกิจกรรมดังกล่าว โดยได้มีการประสานงานกับคณะครุศาสตร์เกี่ยวกั บรายละเอียดต่างๆ                 
แล้วในเบื้องต้นและก าหนดจัดการแสดง ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.17 การท าความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ท าความตกลงในเรื่องการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม “ขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร” ร่วมกับส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่  1               
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการท าความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.18 การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมจัดกิจกรรมและขออนุญาตจัดกิจกรรมความร่วมมือ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการเชิญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมไทย โดยมี 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาการทัพบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี และสมาคมสถานการณ์จ าลองและเกม
เพ่ือการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 
ค่านิยมไทย” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมจัดกิจกรรมกับเครือข่ายการด าเนินงาน
ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.19 การศึกษาดูงาน “โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการบริหาร                
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนได้เปิดโลกทัศน์เพ่ือให้มี
วิสัยทัศน์และแนวทางในการด าเนินงานที่ดีอันน ามาสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญ 3 ประเด็น 
คือ 1) การบริหารจัดการหลักสูตร 2 ปริญญา 2) การประกันคุณภาพการศึกษา และ 3) การพัฒนาระบบงาน
บริหารอย่างมีคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.20 รายงานผลการออกอากาศสด สถานีโทรทัศน์ Thai PBS  
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา             
ได้ประสานงานกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เพ่ือเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา                    
รองอธิการบดี และอาจารย์พลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินงานเพ่ือเสนอชื่อสมเด็จ
เจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก (ด้านประชาสัมพันธ์) ไปสัมภาษณ์                  
เพ่ือออกอากาศสดในรายงาน “ศิลป์สโมสร” เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 – 13.30 น. 
ในประเด็นการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เป็นบุคคลส าคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโก โดยสาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ สาขาวิชานาฏยศิลป์    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการแสดง 3 ชุด คือ พระอาทิตย์ชิงดวง อาศิรวาท และมหาบุรุษ  
รัตโนดม เข้าร่วมในรายการศิลป์สโมสรด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.21 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าโครงการบริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง การสอนศิลปะแบบบูรณาการ 
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา  
  2) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมทักษะการผลิต            
สื่อสร้างสรรค์เพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์วิทยา                 
จ.นครปฐม (สามเณรผลิตสื่อสร้างสรรค์ปี 2) วันเสาร์ที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
  3) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบวิถีชุมชน ตามแนวโครงการพระราชด าริ              
CME (Creative Media Environment) เพ่ือผลิตสื่อสร้างสรรค์และร่วมมือกับชุมชนท าโครงการ                  
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านดอยงาม ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 7  - 10 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 
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  4) โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ รายงานผลการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 26                  
“เมืองชอนตะวันเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม พ.ศ.2557 
  5) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย                  
ที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ออนไลน์ NEW 108 
  6) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการสัมมนา
ความรู้สู่วิชาชีพก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ครั้งที่ 5 แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 10 
  7) ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วม
โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายเด็กไทยหัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2557                  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  8) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จเจ้าตากสิน
มหาราช ประจ าปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 
  9) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากับงาน
กิจกรรมนิสิต ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 16 , 22 – 24 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และบ้านไร่คุณนาย อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
               10) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 21/2557 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เพ่ือปรึกษาหารือการด าเนินงาน และพิจารณาการขออนุญาต
ด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน                                                                                                                                                                                   
  11) รายงานผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 6 โครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558    
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ป ี
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.2 พิธีบวงสรวงเครื่องสังเวย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.
2558 พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย ทุกจุดพร้อมกัน เวลา 06.30 น. โดยจะเริ่มพิธีบวงสรวงถวายเครื่อง
สังเวย เวลา 06.45 น. สถานที่ทั้ง 7 จุด จะมีการประชุมการเตรียมพร้อมและผู้ที่รับผิดชอบ ประธาน 
ผู้บริหาร/ผู้ร่วมประกอบพิธี และผู้ประกอบพิธี  ขอให้แต่ละหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนบุคลากร   
เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 6.3 การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ห้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
อาคาร 2 อุปกรณ์และสื่อการสอนไม่พร้อม ขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านัก                  
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเร่งด าเนินการให้งานเทคโนโลยีแก้ปัญหาดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


