
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2560 

วันพฤหัสบดีที ่12 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

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

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ ์ คณบดีคณะครุศาสตร ์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์อรพิมพ์ มงคลเคหา (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพนัธ ์ สะอาดเอ่ียม (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๖. อาจารย์ณัฐศรัณย ์ ทฤษฎีคุณ (แทน) คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
1๗. นางสาวอรุณ ี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
1๘. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๑๙. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธฯ์ 
๒๐. อาจารย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยฯ 
2๓. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานชิ ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สปุราณ ี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพนัธ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ติดราชการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวท ี ติดราชการ 

๓. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย ์ มากสุข ติดราชการ 

4. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ ติดราชการ 

5. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ติดราชการ 

6. นางบุษบงค ์ วงษ์พันทา ติดราชการ 

7. ดร.จ านงค ์ ตรีนุมิตร ติดราชการ 

 



๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
2. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นายสวุิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานทีฯ่ 
4. นายอภิชาติ   สิงห์ชัย ปฏิบัติหนา้ที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
5. นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง หัวหน้าพัสด ุ
6. นางสาวณัฐกฤตา แก้วค า (แทน) ปฏิบัติหนา้ที่แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลยั 

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

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 1.1 โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรม
ไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน รวม 23 รุ่น ในปี พ.ศ.2560 นี้ มีนิสิตนักศึกษา
จากสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 14 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังรายนามต่อไปนี้  
 

1) นายสรรเพชร ทัพทอง สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) นางสาวสุรีวัลย์ มั่นดี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) นางสาวภาภัทร์สร แก้วประดับ    สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4) นางสาววรรณชฎา มะคะสุด        สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5) นายปิยะพันธ์ เวชประสิทธิ์    ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี 
6) นายวัสยศ สังขธรรม       ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี 
7) นายฐาปนพงษ์ มั่นคงวงศ์เจริญ ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี 
8) นายกฤษดา กุลฉันท์วิทย์ ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี 
9) นางสาววรรณทิพย์ กาวินค า สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 

10) นายโกเมศ เชาวนะญาณ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 
11) นางสาวศุภกานต ์ เภสัชชา สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
12) นางสาวสิริมา ยืนยั่ง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
13) นายทรงพล แซ่ซื้อ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
14) นายอานนท ์ โต้ตอบ  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๓ 

 

  ครูอาสาสมัครฯ ดังกล่าวได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือรับฟังโอวาทจากอธิการบดีและกราบลา
ไปปฏิบัติหน้าที่สอนและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีเป็นเวลา 1 ปี  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 ทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2559 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดทูตกิจกรรม Freshy Boy & Girl 
2016 เพ่ือเฟ้นหานิสิตนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย โดยมีนิสิต
นักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดทูตกิจกรรมในประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 

1) นายอนันต์  แซ่ชั้ว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย (ชาย) 
2) นางสาวภวิกา  ทองพนม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย (หญิง) 
3) นายณัฐพล  ประจงแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทูตกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ชาย) 

4) นางสาวนิโลบล ค ากอง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทูตกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (หญิง) 

5) นายภูริต  ธนเมธี สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ทูตกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ 
(ชาย) 

6) นางสาวน้ าผึ้ง  ชุลวงศ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

ทูตกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ 
(หญิง) 

7) นายปฏิภาณ  ค าผา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ทูตกิจกรรมคณะครุศาสตร์ (ชาย) 
8) นางสาวนุจรีย์  หอมหวน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ทูตกิจกรรมคณะครุศาสตร์ (หญิง) 
9) นายไวทยวัฒน์ มนูญผล สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ทูตกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ชาย) 

10) นายสาวจุฑามาศ  ชูชนะ สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ทูตกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (หญิง) 

11) นายภาวัต  ทองน้อย ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี ทูตกิจกรรมวิทยาลัยการดนตรี 
(ชาย) 

12) นายนพคุณ  เพง็เอียด สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ Popular Vote 
13) นายตุลากร  คชฤทธิ์ ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาการดนตรี Congeniality 

  ทูตกิจกรรมฯ ดังกล่าวได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยและรับฟังโอวาทจากอธิการบดี และจะปฏิบัติ
หน้าที่ทูตกิจกรรมเป็นเวลา 1 ปี  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๔ 

 

 1.3 การมอบของท่ีระลึกเนื่องในวันปีใหม่ ประจ าปี 2560 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เป็นที่ระลึกแก่คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเนื่องในวันปีใหม่ ประจ าปี 
2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.4 การจัดโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดโครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล             
ในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ร่างกายและจิตใจ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 
พ.ศ.2560 โดยมีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจ านวนมาก 

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา จัดตารางให้หน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพ
หลักในการจัดกิจกรรมแอโรบิคในแต่ละครั้ง และเข้าร่วมโครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพทุกวันพุธ 

 1.5 การร่วมสนับสนุนและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 
  สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ขอมอบเงินสนับสนุน
และสมทบช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จ านวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ส ารวจจ านวนนิสิตนักศึกษาที่ประสบ
อุทกภัยภาคใต้ และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบเพ่ือร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา            
ในล าดับต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
10/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 โดยไม่มีการแก้ไข   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 การด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
  ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทนคณาจารย์จะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี ในวันที่   
๑๑ กุมภาพันธ์  พ .ศ.๒๕๖๐ และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อบั งคับฯ ว่าด้วยการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุมครั้งที่   
10/๒๕๕๙ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 4046/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ า นั้น คณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ได้ด าเนินการจัดท า
ประกาศการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ป ระจ า ก าหนดคุณสมบัติ วิธีการ และขั้นตอน 
ในการเลือก ก าหนดช่วงเวลารับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 20 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ และด าเนินการเลือกในวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  
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มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์
ตรวจสอบรายชื่อก่อนการเลือกตั้ง และมาใช้สิทธิ์ตามวัน – เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 3.2 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
  สืบเนื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 มติที่ประชุมเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นดังรายนามต่อไปนี้  

1) ผศ.ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี ประธาน 
2) ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี กรรมการ 
3) นายฉัตรชัย             จรูญพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
4) ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีที่เลือกกันเอง กรรมการ 
5) รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา หัวหน้าหน่วยงานที่เลือกกันเอง กรรมการ 
6) ผศ.นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ 
7) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
8) นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ผู้อ านวยการกองบริหารบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้ง นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก เป็นกรรมการคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
พนักงานมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ประกาศผลการสรรหาผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย
เป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล จ านวน 3 คน ตามข้อ 6 (4) และได้ คณบดี เป็น
คณะกรรมการตามข้อ 6 (3) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งต่อไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 3 ปี 

 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ  
  ด้วยกรรมการสภาวิชาการจะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ.2558 และตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2547 โดยกรรมการสภาวิชาการดังกล่าวตามข้อบังคับ             
ในข้อ 4 (2) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจ าเลือกจากผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจ า และ (3) กรรมการ
สภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก ที่หมดวาระลงนั้น ได้ก าหนดคุณสมบัติไว้ว่า 
  ข้อ 5 ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากแต่ละคณะ ตามข้อ 4 (2) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1) เป็นคณาจารย์ประจ าคณะนั้น ที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย 
   (2) มีต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
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  ข้อ 6 ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 
   (2) เป็นนักวิชาการท่ีได้รับการยอมรับจากประชาคมวิชาการ 
   (3) มีความรู้เข้าใจระบบธรรมชาติ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
   (4 ) มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาให้ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   (5) ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการพลเรือนและพนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย 
   (6) สามารถอุทศิเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ 
  เพ่ือให้การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจ าเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์
ประจ า และกรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มหาวิทยาลัยฯจึงได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เพ่ือพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 

 4.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
  ด้วยกรรมการสภาสภาคณาจารย์และข้าราชการจะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง  2 ปี ในวันที่                    
20 มีนาคม พ.ศ.2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 10 ระบุว่า ก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในระยะเวลาอันสมควร เพ่ือให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ” จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน 
โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ท าหน้าที่ด าเนินการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อ 5 
  การเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
       (1) การเลือกประธานตามข้อ 5 (1) และกรรมการตามข้อ 5 (2) และ (3) ให้มีขึ้นในวันเดียวกัน 

1) ผศ.ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี ประธาน 
2) รศ.ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
3) ผศ.ดร.วิเชียร   อิมทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
4) ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
5) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี กรรมการ 
7) ผศ.ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
8) รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
9) นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10) นาวสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11) ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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       (2) การก าหนดอัตราส่วน การรับสมัครเลือก การก าหนดคุณสมบัติ การอ านวยการเลือกการ
ออกเสียงและการตรวจนับคะแนน ให้คณะกรรมการเลือกเป็นผู้ก าหนดและเสนอให้อธิการบดีออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
       (3) การออกเสียงให้ใช้วิธีการโดยตรงและลับ 
       (4) การนับคะแนนให้ท าโดยวิธีการเปิดเผยและทันทีเม่ือสิ้นสุดการลงคะแนน 
       (5) การนับคะแนนเสียงถือเสียงข้างมากในแต่ละประเภท ถ้าคะแนนในประเภทเดียวกันเสียง
เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน 
  มหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ น าเข้า           
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 4.4 การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2558 -2562 เพ่ือ
การพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ระยะ 5 ปี โดยในแผนกลยุทธ์ที่ 6 การบริการจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลัก                 
ธรรมาภิบาล ด้านที่ 6 การบริหารความต่อเนื่องเพ่ือการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดตั้งหน่วยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  หน่วยงานที่ 3 ศูนย์ภาษา 
และหน่วยงานที่ 4 หน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย  
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดตั้งส านักบริหารการจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  
  1) ภารกิจหน่วยงานควรครอบคลุมเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
  2) ควรคิดค่าบริการการยืมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย นอกเหนือจากการเช่าพ้ืนที่ 
  3) ควรเปลี่ยนชื่อจากส านักฯ เป็นกองบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์  
  4) ควรตั้งชื่อโครงการจัดตั้งตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ก าหนดไว้ให้เรียกว่า 
“การจัดตั้งส่วนงานภายใน”  

1) ผศ.ดร.ลินดา   เกณฑ์มา ประธานกรรมการ 
2) ผศ.ลาวัลย์   ฟุ้งขจร รองประธานกรรมการ 
3) รศ.ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4) ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5) รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ กรรมการ 
6) ผศ.ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการ 
7) ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ กรรมการ 
8) ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ 

9) รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที กรรมการ 

10) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข กรรมการ 

11) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ กรรมการ 

12) ผศ.ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการ 

13) นางสาววรรณดี อัศวิศิลปกุล กรรมการ 

14) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน กรรมการและเลขานุการ 



๘ 

 

  5) ควรมีงานฝ่ายวิชาการ เพราะมีงานด้านการหารายได้และสัมพันธ์กับงานวิชาการ หรือการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว เช่น ฝ่ายวิชาการหรืองานวิจัยที่เชื่อมโยงความรู้ที่เกิดขึ้นกับการหารายได้ 
  และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการจัดตั้งหน่วยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยหน่วยงานที่ 
3 ศูนย์ภาษาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1) ควรปรับส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนใหม่ โดยเพิ่มพันธกิจด้านภาษา 
  2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิม คือ ส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า เห็นควรให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขการจัดตั้งหน่วยงานที่  4 หน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ เป็นประธาน อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ                              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า และนางมรกต ภู่ทอง เป็นกรรมการ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข        
การจัดตั้งศูนย์ภาษา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ เป็นประธาน อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  
ทองค าสุก ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.ชลลดา พงศ์ พัฒนโยธิน และอาจารย์  ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์                           
เป็นกรรมการด าเนินการพิจารณาปรับแก้การจัดตั้งส่วนงานภายในให้สมบูรณ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขการจัดตั้งหน่วยงานที่ 4 หน่วยงานบริหาร
รายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขการจัดตั้งศูนย์ภาษา พิจารณาปรับแก้การจัดตั้ง
ส่วนงานภายในให้สมบูรณ์ก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัยล าดับต่อไป 

 4.5 พิจารณารูปแบบถังขยะภายในมหาวิทยาลัย  
  นายสุวิทย์  มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 ได้มีมติให้กองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมด าเนินการเพ่ิมจุดทิ้งขยะและจ านวนถังขยะภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กองอาคารสถานที่จึงขอน าเสนอรูปแบบถังขยะเพ่ือให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยพิจารณา             
มีทั้งสิ้น 7 แบบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รูปแบบถังขยะที่ 2 ประกอบด้วย ถังขยะ 3 ใบ ราคาใบละ 600 บาท รวมชุดละ 1,800 บาท 
และมอบหมายกองอาคารสถานที่ฯ เร่งด าเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕9  
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 
ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ามติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕9 น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๙ 

 

 ๕.2 ก าหนดการจัดงานวันคล้ายถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2560 รายละเอียดกิจกรรม และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ก าหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่ง
การเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2560และได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าก าหนดการงานวันคล้ายถึงแก่พิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2560 รายละเอียดกิจกรรม และพิธีบวงสรวงถวายเครื่อง
สังเวย และน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.3 การจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบสตมวาร (100 วัน) 
  ตามที่ได้มีประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้ก าหนดจัดพิธีท าบุญ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบสตมวาร 
(100 วัน) เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมไว้อาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าโครงการ ก าหนดการ รายการแสดง รายชื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรม และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 และน าเรียนให้               
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.4 ก าหนดการพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 อนุมัติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาแด่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดท า (ร่าง) 
ก าหนดการพิธีถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) และน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.5 การจัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดโครงการ
อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตามมติ                    
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จ านวน 999 รูป ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
รวม 9 วัน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งด าเนินการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท แห่งละ 27 รูป พร้อมกัน   
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่  
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และได้เชิญชวนหน่วยงาน
ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นิสิตนักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในการอุปสมบทครั้งนี้                  



๑๐ 

 

สรุปผู้เข้าร่วมอุปสมบทจ านวน 33 คน และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบท รูปละ 2 ,999 บาท            
ดังรายชื่อเจ้าภาพตามเอกสารแนบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.6 ก าหนดการการจัดประชุมงานทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจ าปี 2560  
  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการประชุมงานทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา              
จังหวัดชลบุรี เพ่ือทบทวนนโยบายและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศในยุคไทย
แลนด์ 4.0 รายละเอียดตามก าหนดการดังแนบ ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)          
เข้าร่วมรับฟัง และรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2559 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 เวลา 10.45 น. และวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.7 รายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของวิทยาลัยการดนตรี  
  วิทยาลัยการดนตรีได้ส่งรายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยการดนตรี ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2559) เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.8 การขยายระยะเวลาการประเมินครั้งที่ 2 
  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีการเปิดให้ประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) รอบที่ 2 
ระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผ่านเว็บไซต์ http://pa.bsru.ac.th และได้ขยายเวลาการประเมิน 
โดยเปิดระบบจนถึง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 นั้น  ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปจ านวนผู้ประเมิน             
ในช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ได้รับทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ และขอขยายระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มกราคม พ.ศ.2560 

 5.9 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการราชภัฏร่วมใจส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าฯ         
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน 
  ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
และค าสั่งแต่งตั้งคณะกองบรรณาธิการ โครงการราชภัฏร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                 
ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี พ.ศ.2559 และทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี 2560 เพ่ือส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรง
เป็นครูแห่งแผ่นดิน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

https://www.agoda.com/th-th/garden-cliff-resort-spa/hotel/pattaya-th.html


๑๑ 

 

 ๕.10 โครงการความร่วมมือระหว่างโครงการกองทุนการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร           
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างคนดีให้กับบ้านเมือง 
และมีพระราชกระแสรับสั่งให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรีรับไปด าเนินการในฐานะ “ผู้ใหญ่ ใจดี” ด าเนินการ
จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา เพ่ือรองรับพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว มุ่งเน้นในการสนับสนุนสถานศึกษาทั้งสาย
สามัญและสายอาชีวศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน ให้ได้เรียน
ต่อจนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช             
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศควรน้อมน ามาปฏิบัติโดยการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกันของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 การสมัครเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดให้มีการมอบรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้เปิดรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.12 การมอบรายงานการวิจัย 
  รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง และคณะผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
พระนคร ให้ท าการวิจัย เรื่อง “การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในการท าวิจัยดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์
จากอธิการบดีและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยาที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณและขอมอบเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13 รายงานการเปิดบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 
403-645687-5 ชื่อบัญชีเงินฝากลงทะเบียนนิสิต และบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี             
468-001071-2 ชื่อบัญชีผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาปี 2551 โดยเข้าบัญชีกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๒ 

 

 5.14  สรุปข้อมูลการปรับเปลี่ยนสังกัดภายหลังการ Reprofiling หลักสูตร 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ท าการ Reprofiling หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการ
ปิดรับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรที่ไม่เป็นที่นิยมของผู้เรียน จ านวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม และสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ส่วนคณาจารย์ในสังกัดสาขาวิชาที่ไม่เปิดรับนิสิต
ใหม่ ได้กระจายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่นๆ ตามศักยภาพท่ีเหมาะสม 

มติที่ประชุม รับทราบ และจะก าหนดการประชุมเพ่ือพิจารณา ปรึกษาหารืออีกครั้ง กรณีกระจายคณาจารย์             
ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่นๆ ตามศักยภาพท่ีเหมาะสม 

 ๕.15 สรุปผลการประเมินโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจ าปี 2560 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินการจัดโครงการอนุ รักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย 
งานปีใหม่ ประจ าปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ลานกิจกรรมอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และหอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา             
เพ่ือประกาศเจตจ านงค์ในการบริหารงานของผู้บริหาร พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากร                         
ในมหาวิทยาลัย และเพ่ือประกาศเกียรติคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการและสร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 697 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 595 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.75 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.16 สรุปจ านวนผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2560 และ 
พนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2560 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 และพนักงาน
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งได้บรรจุแต่งตั้งในวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้น จ านวน                
18 ราย โดยแยกเป็น 
  1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่  1/2560 สายสอน 10 ราย และ                
สายสนับสนุน 1 ราย รวม 11 ราย 
  2. พนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 18 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.17 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 : 
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม” 
  นางสาวศิรินทิพย์  สุวรรณ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี กองกลาง 
เข้าอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 แก่หน่วยงานของรัฐ เรื่อ ง 
“พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 : การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 
พ.ศ.2559 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๓ 

 

 5.18 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 9  - 12/2559 ได้มีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าเสนอเรื่องต่างๆ มายังสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งมีประเด็น                 
เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
  1. สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีการจัดประชุมสามัญเดือนละ 1 ครั้ง ท าให้ห้องประชุม            
ของสภาคณาจารย์ฯ ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ สภาคณาจารย์ฯ ยินดีให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยใช้ห้อง
ประชุมของสภาคณาจารย์ฯได้ เพ่ือความคุ้มค่าในการใช้งานของห้องประชุมของสภาคณาจารย์ฯ 
  2. การปรับปรุงสัญญาจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากที่ผ่านมาสัญญาจ้างนั้นมีระยะสั้น 
สภาคณาจารย์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกตและเหตุผลในการปรับปรุงสัญญาจ้างแบบระยะสั้น ดังนี้ 
   (1) สัญญาจ้างแบบเดิมระยะสั้น ท าให้ไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้มาก เพราะ
สถาบันทางการเงินจะปล่อยสินเชื่อตามระยะเวลาสัญญาจ้าง 
   (2) สัญญาแบบเดิม ท าให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในการท างาน ถึงแม้ว่าในความเป็นจริง
มหาวิทยาลัยก็จะต่อสัญญาให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนที่ผ่านการประเมิน 
   (3) การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่า
มหาวิทยาลัยจะท าสัญญาจ้างระยะยาว ถ้าบุคลากรประเมินไม่ผ่าน การผิดวินัยจรรยาบรรณหรือต าแหน่งงานถูกยุบ 
มหาวิทยาลัยก็สามารถให้บุคลากรพ้นจากต าแหน่งได้ 
   (4) การต่อสัญญาจ้างอายุครบ 60 ปี ซึ่งในระยะสุดท้ายอาจมีข้อเสีย คือ พนักงาน
มหาวิทยาลัยบางคนคิดว่า เมื่อได้สัญญาจ้าง 60 ปีแล้ว อาจจะไม่ทุ่มเทการท างานจนเต็มความสามารถ 
  มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ น าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาปรับสัญญาจ้าง 3 ระยะ เพ่ือเป็น
ขวัญก าลังใจในการท างานของพนักงาน รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบุคลากร คือ 
   (1) ทดลองงาน 1 ปี 
   (2) ระยะที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี 
   (3) ระยะที่ 3 ครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์  
  3. การมีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนื่องจาก
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการพิจารณาข้อบังคับนั้ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ท าให้ข้อบังคับที่ออกประกาศใช้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ฯเห็นว่าการแก้ไขข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ควรมีตัวแทนของ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลั ย ได้เข้าร่วมพิจารณาข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
  มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการให้ตัวแทนของคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ มีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
  4. การพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ           
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) กรณีมีผู้ฟ้อง ฟ้องศาลปกครองนครราชสีมา ว่า 
   (1) การจัดการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
   (2) มติที่ประชุมในการตั้งรักษาการอธิการบดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการแต่งตั้งบุคคล
ใดเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 



๑๔ 

 

จะต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ (ค าวินิจฉัยศาลปกครอง หน้า 10) และศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องกับค าตัดสินของศาลปกครองชั้นต้น 
  มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ จึงตั้งข้อสังเกตว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหลักการและเหตุผลและเนื้อหาสาระในพระราชบัญญัตินั้นเหมือนกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นส่วนราชการเหมือนกัน ดังนั้น การด ารงต าแหน่งบริหารต่างๆ น่าจะเป็นไปตาม ค าตัดสิน
ของศาลปกครอง ด้วยเช่นกัน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.19 รายงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วย Microsoft Office 
2016 และ Microsoft Office 365 
  ส านักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วย 
Microsoft Office 2016 และ Microsoft Office 365” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  8 - 9 ธันวาคม พ.ศ.2559                        
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาต (ทัต บุนนาค) เพ่ือให้คณาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Office 2016 
และ Microsoft Office 365 โดยมีคุณแคทรียา พุ่มพวง เป็นวิทยากร และมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จ านวน 110 
คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่นๆละ 55 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.20 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น 
  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ
ท าวิจัยของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการฯ โดยจัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรม              
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเทคโนโลยี 1 ชั้น 8 อาคารบรรณราชนครินทร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.21 การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 
  อาจารย์วิทวัส กรมณีโรจน์ อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น านิสิตนักศึกษาแขนงวิชาเอกนาฏยศิลป์สากล จ านวน 10 คน เข้าร่วม
การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจ าปี 2559 (The 21th Cheerleading Thailand 
Championships 2016) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์
แลนด์ รามอินทรา ซึ่งได้รับรางวัล คือ เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากสมาคมเชียร์ลีดดิ้ง
ไทยแลนด์  (Thailand Cheerleading Association : TCA) ประเภทเต้นคู่ ป ระกอบ พู่  (Open Team Cheer 
Freestyle Pom) 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้
นิสิตนักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 



๑๕ 

 

 5.22 รายงานผลการด าเนินโครงการ “การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2559” 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดท าโครงการ “การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของ
การบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2559” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – 
ธันวาคม พ.ศ.2559 เพื่อให้บริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่สังคมและชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ  
  1. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชนและองค์กรภาครัฐ ณ ห้องประชุม
นรราชจ านง ชั้น 7 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 12,19 ,26 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 
  2. บุคคลทั่วไปและผู้สนใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 19,20,26,27 
พฤศจิกายน และ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.23 รายงานผลการจัดโครงการอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมนักวิจัยแห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณ ะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ  (วช .) จัด โครงการอบรมด้ านการปฏิบัติ การ                   
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00 - 20.00 น.                
ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง) โดยด าเนินการประเมินโครงการด้วยการสนทนากลุ่ม  ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ รามสูต และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์  คณะกรรมการจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 16 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.24 รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The 9th Biomedical Engineering 
International Conference (BMEICON 2016)  ณ จังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยน าเสนอในหัวข้อ “Development of an Information System for 
Medical Equipment Management in Hospitals” 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.25 รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการจัดโครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 : โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิชาชีพ : หลังการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 5 ได้แก่ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 พร้อมทั้งจัดท ารายงานการด าเนิน
โครงการดังกล่าว จ านวน 2 เล่ม เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยลงนาม และมอบให้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ฝ่ายประกันคุณภาพ จ านวน 1 เล่ม และส่งคืนสาขาวิชา จ านวน 1 เล่ม 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๖ 

 

 ๕.26 นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ 
  นายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ 
หัวข้อ “ในหลวงในดวงใจฉัน” ในโครงการ “อนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลกรุงเทพ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้
นิสิตนักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 

 ๕.27 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ด าเนินการโครงการส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ โครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพนันหวยใต้ดิน และ
โครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนกรุงเทพมหานครต่อเทศกาลปีใหม่ และด าเนินการเผยแพร่ผล
การส ารวจโครงการดังกล่าวใน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ประชาไท 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ Today Line 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน
อธิการบดี เรื่อง สั่งการไปราชการของอธิการบดี สั่งการรักษาการแทนอธิการบดี และค าสั่งการยานพาหนะ ระหว่าง
วันที่ 5 - 7 มกราคม พ.ศ.2560 
  3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการท านุบ ารุง อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทย : สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2559 เมื่อวันที่ 
13 ตุลาคม พ.ศ.2559 
  4) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ด าเนินการส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ประจ าเดือนธันวาคม 2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560     
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 รายงานข้อมูลกิจกรรมทางวิชาการ (ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2560) 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รายงานข้อมูลกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2560              
ให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๗ 

 

 6.3 ขอเชิญรับชมการแสดงโขน เรื่อง ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับชมการแสดงโขน เรื่อง ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม ในวันพุธที่  18 
มกราคม พ.ศ.2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 12.45 น. 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


