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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2560 

วันจันทร์ที ่3 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 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. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๔. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๖. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
1๗. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
1๘. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๑๙. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๑. อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2๒. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ติดราชการ 
๒. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ติดราชการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ติดราชการ 
4. นายสุวิทย์   มุดทะเล ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นางมรกต ภู่ทอง รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายอภิชาติ   สิงห์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
5. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้างานพัสดุ 
6. ดร.จ านงค ์  ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

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

เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม              
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 1.1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษส าหรับคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 
9.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 11  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
  ตามที่นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีได้เกษียณอายุราชการ                
ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน เป็นผู้รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงาน
อธิการบดีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 
ให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป หรือจนกว่า              
การประเมินผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีจะแล้วเสร็จ 

มติที่ประชุม  รับทราบ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา ให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 

 



๓ 

 

 1.3 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์มรกต  ภู่ทอง)  
  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา               
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไปแล้ว
นั้น เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง อาจารย์มรกต               
ภู่ทอง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติงานดังนี้  
  1) รักษาการผู้อ านวยการกองคลังจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
  2) ให้ค าปรึกษาการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน การค านวณต้นทุนก าไร และกลั่นกรองงานด้าน
การเงิน การคลัง และการบัญชีของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องก่อนเสนอให้อธิการบดีลงนาม  
  3) รับผิดชอบงานด้านการจัดตั้งหน่วยงานจัดหารายได้และพัฒนาโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
  4) งานอื่นๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย   

มติที่ประชุม  รับทราบ แต่งตั้งอาจารย์มรกต  ภู่ทอง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2560 เป็นต้นไป 

 1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหารต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน               
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555               
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการ
ประเมินฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพ่ือคัดเลือกแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 1.5 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ                  
ปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ  
  โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ              
ปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ 13 ประเทศ โดยมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด
จ านวน 287 คน เดินทางตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยมีผู้บริหารที่จะเดินทางไปร่วม
พิธีปิดโครงการเรียนร่วมในมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ดังนี้ 1) วิทยาลัยลิปา ซิตี้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2) มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3) มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย ประเทศ
มาเลเซีย 4) มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 5) มหาวิทยาลัยนานาชาติ
พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 6) มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 1.6 ก าหนดการโครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ระยะที่ 1  
  มหาวิทยาลัยก าหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ระยะที่ 1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 18 – 19 เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  โดยวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบาย และแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร” และวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 สัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน              
ยุคใหม”่  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 1.7 ก าหนดการประชุมคณะผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2  
  ตารางก าหนดการประชุมคณะผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24  

ล าดับ หน่วยงาน วัน เวลา สถานที่ 
1 ศูนย์/ส านัก วันที่ 24 เมษายน 2560 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม  

อาคาร 1 ชั้น 4  
2 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 24 เมษายน 2560 13.00 น. ห้องประชุม  

อาคาร 7 ชั้น 5 
3 คณะครุศาสตร์และ 

โรงเรียนสาธิตฯ 
วันที่ 25 เมษายน 2560 13.00 น. ห้องประชุม  

อาคาร 30 ชั้น 10  
(ห้อง 301001) 

4 คณ ะวิท ยาศาสตร์ฯ  และ
ศูนย์ฯ อู่ทองทวารวดี 

วันที่ 26 เมษายน 2560 13.00 น. ห้องประชุม  
อาคาร 27 ชั้น 4 

5 คณ ะมนุษยศาสตร์ฯ  และ
วิทยาลัยการดนตรี 

วันที่ 27 เมษายน 2560 13.00 น. ห้องประชุม  
อาคาร 27 ชั้น 4 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 1.8 แนะน าทีมบริหารองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2560  
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดการเลือกตั้งทีมบริหารองค์การบริหารนิสิตนักศึกษา ปีการศึกษา 
2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมีนิสิตของแต่ละคณะสนใจสมัครลงรับเลือกตั้งจ านวน 11 ราย และผล
การเลือกตั้งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  
  1) นายอวิโรธน์  มัชฌิมพงษ์  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา  
  2) นางสาวเกศินี  บุญสะอาด  ต าแหน่ง ประธานสภานักศึกษา 
  3) นายอธิเบศร์  สร้อยแจ่ม  ต าแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
  4) นายเกียรติศักดิ์  สุขหลอ  ต าแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ  
  5) นายธีรพันธุ์  สิงขรรค์  ต าแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
  6) นายภวิศร์ธรณ์  ศรียะพันธ์  ต าแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
  7) นายสุวรรณชัย  แก้วสวนจิก  ต าแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 



๕ 

 

 1.9 โครงการบ้านสมเด็จฯ เอนเตอร์เทนเมนท์ ปีท่ี 5  
  สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการบ้านสมเด็จฯ เอนเตอร์
เทนเมนท์ ปีที่ 5 ตอน “ทีเด็จฯ 3 บอดี้สแลม เดอะ พาวเวอร์ ออฟ แชริ่ง คอนเสิร์ต” โดยการน าผลงานนิสิต
นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการท างานอย่างเข้มข้น ทั้ง 3 ประเภท ไม่ว่าจะเป็น ค่ายละครเวที ค่ายเพลง ค่ายคอนเสิร์ต 
เพ่ือแสดงผลงานในวันเดียวกัน ซึ่งมีที่มาจากแนวคิดเริ่มต้น ดังนี้ โครงการ : ทีเด็จฯ 3 กิจกรรม “ท าดี” ตามค าพ่อ
สอน 9 ดีที่ 1 : “สร้างคนให้ท าละครด้วยค าสอนของพ่อน าใจ” โดยน าค าสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องของ
การ “ให้อภัย” มาใช้ในบทละคร เรื่อง The End has No End (จุดจบแห่งพันธนาการ) โดยมีก าหนดจัดการแสดง   
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕60 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.๒๕60  

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 โดยไม่มีการแก้ไข   

 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี                  
และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.๒๕60  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 
3/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ได้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าเสนอเรื่องต่างๆ มายังสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งมีประเด็นเพ่ือน าเสนอ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
  1) การบริหารเงินกองทุนสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการเงินในกองทุนสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการน า
ดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยมาบริหาร ซึ่งปัจจุบันผลตอบแทนที่ได้จากเงิน
ฝากยังต่ า สภาคณาจารย์และข้าราชการ เห็นว่าควรน าเงินบางส่วนของกองทุนสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน
มหาวิทยาลัยมาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกู้ยืมโดยผ่านกองทุนสุริยะ โดยการคิดดอกเบี้ยประมาณ ร้อยละ 4 
รวมทั้งให้ขยายระยะเวลาในการผ่อนช าระเป็น 5 ปี มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เห็นควรน าเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาน าเงินในกองทุนสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย มาให้กองทุนสุริยะกู้ยืมเพ่ือให้ได้
ผลตอบแทนที่ดีและปลอดภัยของการลงทุน 



๖ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายคณะกรรมการบริหาร
เงินกองทุนสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 

  2) การเลือกตั้งตัวแทนของคณะมาเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยได้จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์ เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แทนคณาจารย์ที่จะหมดวาระลงและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ.2547 เห็นว่าการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในส่วนของตัวแทนคณะ ผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนจะสามารถลงคะแนนให้ตัวแทนของคณะใด             
ก็ได้ ซึ่งบุคคลถ้าอยู่ภายนอกคณะจะไม่ทราบข้อมูลของผู้ที่ถูกเลือกเพียงพอ และท าให้ไม่เป็นการเลือกตั้งที่มาจาก
คณะโดยตรง สภาคณาจารย์และข้าราชการเห็นว่าผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในคณะควรลงคะแนนเลือกตั้งตัวแทน
คณะได้เพียงคณะที่ตนเองสังกัดเท่านั้น ซึ่งจะท าให้ได้ตัวแทนจากคณะที่สามารถเป็นตัวแทนของคณาจารย์ ในการ
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาแก้ไขวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยในส่วนของตัวแทนคณะ โดยเลือกตั้งเฉพาะคณะที่สังกัด
เท่านั้น 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า การเลือกตั้งตัวแทนของคณะมาเป็น
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด าเนินการไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ หากจะด าเนินการตาม
ข้อเสนอของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยต้องแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเสียก่อน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า กล่าวเพ่ิมเติมว่า กระบวนการเลือกตั้งตัวแทนของคณะ      
มาเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรเป็นตัวแทนจากคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

  3) การมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยได้ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเสนอชื่อบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถทาง            
ด้านวิชาการ เพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทาง
สภาคณาจารย์และข้าราชการเห็นว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
หลากหลายครอบคลุมในทุกๆ ด้าน จึงสมควรให้หน่วยงานต่างๆ  สามารถเลือกผู้ทรงคุณวุฒิได้โดยตรง เช่น                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการจัดการ ซึ่งจะท าให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบังคับการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า รับทราบข้อเสนอจากสภาคณาจารย์
และข้าราชการ และต้องศึกษารายละเอียดน าไปสู่การพัฒนาและวางแผนในล าดับต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

 



๗ 

 

 4.2 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
  วิทยาลัยการดนตรี ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการดนตรี ครั้งที่ 18/2559  
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 แต่งตั้งให้  นางสาวกัญญา แก้วประดิษฐ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี               
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้มีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและได้มีประกาศจัดตั้งส่วนงานภายใน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.
2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ            
แต่งตั้งให้ นางสาวกัญญา แก้วประดิษฐ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานคณบดี
วิทยาลัยการดนตรี เนื่องจากต้องประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นก่อนจึงจะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานคณบดี
วิทยาลัยการดนตรีได้ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า
ส านักงานต่างๆ ควรมีประกาศ หรือค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ เพ่ือเป็นหลักฐานในการประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ   

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งให้ นางสาวกัญญา แก้วประดิษฐ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนหัวหน้าส านักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี และมอบหมายทุกหน่วยงานเสนอกรอบการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง           
ที่สูงขึ้นเพ่ือเตรียมพร้อมน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อไป 

 4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และรายงานการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
ระยะที่ 3” ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ เดอะ คาแนล การ์เด้น รีสอร์ท อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี และงานวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอน กระบวนการ ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.
2560 ได้มีมติเห็นชอบให้น าข้อบังคับ ระเบียบที่มีความเร่งด่วนเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเข้าสู่การพิจารณา ตรวจสอบของคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต ประธานกลุ่มการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ได้จัดท า              
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ... พร้อมทั้งตารางเปรียบเทียบ (ฉบับเดิมและฉบับใหม่) ของการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 
  2) นางมรกต  ภู่ทอง ประธานกลุ่มทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...              
ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
การจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... พร้อมทั้งตารางเปรียบเทียบ (ฉบับเดิมและฉบับใหม่) ของ



๘ 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงิน             
เพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...              
และ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และ             
การจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... หากมีการแก้ไขให้น าส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร เพ่ือด าเนินการแก้ไขและน าเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของ             
สภามหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 

 4.4 การพิจารณาการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ.2558 - 2559 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี ได้เล็งเห็นถึงคุณ
งามความดีอันประกอบขึ้นด้วยภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถ และการสรรสร้างสิ่งดีงามของผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้เสนอ
ขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และได้จัดท าเอกสารสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งประวัติและผลงาน
ของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ดังนี้ 
  1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ภาษาไทย ให้แก่ นายด ารง  พุฒตาล 
  2) คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ            
โลจิสติกส์ ให้แก่ พลเอกวรพงษ์  สง่าเนตร 
  3) วิทยาลัยการดนตรี เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
ให้แก่ นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การพิจารณาการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ.2558 – 2559 และมอบหมาย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี รวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลให้เป็นไปตามแบบฟอร์มการเสนอให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในล าดับ
ต่อไป 

 4.5 ขอหารือเงินฝากธนาคารครบก าหนด 
  กองคลัง ได้ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พบว่ามียอดเงินฝากประจ า  
13 เดือน ครบก าหนดเป็นเงิน 200 ล้านบาท ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 และได้สรุปข้อมูลการน าเสนอของอัตรา
ดอกเบี้ยทั้ง 3 ธนาคารเพ่ือเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

ประเภทเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงไทย 
ประจ า 12 เดือน 1.65 % ต่อปี - - 
ประจ า 14 เดือน - - 1.35 % ต่อปี                    

จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน 
ประจ า 24 เดือน - 

 
1.85 % ต่อปี 

จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน 
- 



๙ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การน าเงินฝากประจ าครบก าหนด จ านวน 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท) ฝากประจ า      
12 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.65 ต่อปี ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 4.6 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ... 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม พ.ศ.2560 ได้มอบหมายให้งานวินัยและนิติการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ... นั้น งานวินัยและนิติการ ได้ด าเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) จัดท า (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ...  หากมีการแก้ไขให้น าส่ง                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร เพ่ือด าเนินการแก้ไขและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 

 4.7 (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรยามในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี 2560 
  มหาวิทยาลัยก าหนดงดการจัดการเรียนการสอนและบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2560 
ตั้งแต่วันที่  13 – 17 เมษายน 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เกิดความเรียบร้ อยและความปลอดภัย                  
แก่ทรัพย์สินของทางราชการ อธิการบดีอาศัยอ านาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 จึงให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสถานการณ์             
ความเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ค าสั่งฯ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรยามในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี 2560  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕60                
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา  
  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งผลคะแนนการประเมินเพ่ือให้หน่วยงานน าไปด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๐ 

 

 ๕.3 ผลการประเมิน ITA ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประจ าปี 2559 
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้ส่งผลการประเมิน ITA ตามแบบส ารวจ           
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประจ าปี 2559 รายข้อค าถามต่างๆประกอบกับข้อเสนอแนะจาก           
ที่ปรึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 ๕.4 รายงานผลการสอบทานและประเมินผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(รอบ 12 เดือน) 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) เพ่ือเป็นข้อมูลในการประสานแผนการตรวจสอบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 การคืนเงินประจ าต าแหน่งของรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและค่าตอบแทนการบริหาร 
  อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการส่งคืนเงินประจ า
ต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนการบริหารหลักสูตรฯ ที่ได้รับระหว่างลาศึกษาต่อ จ านวน 92,722.66 บาท (เก้าหมื่น
สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบหกสตางค์) ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันจันทร์ที่              
6 มีนาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.6 สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารการลงทุน ส านักงานประกันสังคม 
  นางสาวชนธร เกิดงามพร้อม นางสาวพรลภัส ธานี เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล และนางสาว
จันทนา มานตรี เจ้าหน้าที่กองคลัง ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารการลงทุน 
ส านักงานประกันสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเซพไฟร์ 201 อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี โดยส านักงานประกันสังคมได้เสนอการปฏิรูปการลงทุน ดังนี้ 
  1. จัดตั้งกองทุนเป็นนิติบุคคล ซึ่งการบริหารกองทุนที่แยกออกจากระบบราชการ จะช่วยเพ่ิมความ
คล่องตัวและความรวดเร็วในการท างาน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
  2. บริหารกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล 
   2.1 จัดให้มีคณะกรรมการของกองทุนเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่โดยอยู่ภายใต้นโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ก าหนดโดยคณะกรรมการประกันสังคม
และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
   2.2 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ก ากับ 
ดูแลให้มีการจัดการกองทุน สอดคล้องกับนโยบายและระดับความเสี่ยงที่ก าหนด 
   2.3 มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะ 
  3. สรรหาบุคลกรมืออาชีพ มาบริหารการลงทุน แทนพนักงานของส านักงานประกันสังคม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๑ 

 

 5.7 งานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ.2560 
  คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ.
2559 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล ระหว่างเวลา 06.30 – 
12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของข้าราชการ  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
  1. พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2559  
  2. การแสดงนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ                
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  3. การเสวนา หัวข้อ “การน้อมน าพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ               
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การปฏิบัติ” และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสืบสานศาสตร์พระราชา” 
  อธิการบดีรับทราบการเชิญเข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ.2560 และมอบหมาย
แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 
  1. มอบกองบริหารงานบุคคล ติดตามข้อมูลและส่งชื่อข้าราชการดีเด่นทุกปีการศึกษา 
  2. ทุกคณะต้องคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของคณะ โดยให้ส่งชื่อทุกปีการศึกษา เพ่ือเข้า รับรางวัล 
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ สกอ. 
  3. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงานบุคคลต้องด าเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับ
มหาวิทยาลัย ส่ง สกอ. เพื่อเข้ารับรางวัล ระดับ สกอ. ทุกปี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 การจัดงานบ าเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ 
  มูลนิธิ 100 ปี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และชมรมครูเก่าและศิษย์เก่าอาวุโสบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
จัดงานบ าเพ็ญกุศลเพ่ืออุทิศแด่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยผู้ล่วงลับไปแล้ว เพ่ือเป็นการร าลึกถึงคุณูปการของท่านที่มีต่อ
สถาบันฯ โดยมีการจัดงานบ าเพ็ญกุศลเลี้ยงพระเพล และเรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง เป็นประธาน
ในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 ณ อาคาร 11 (อาคารโรงแรม) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.45 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 รายละเอียดข้อมูลลูกจ้างประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ วันที่ 17 มีนาคม 
2560 
  งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ติดต่อประสานงานกับ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพ่ือศึกษารายละเอียดข้อมูลลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้รับ
อัตราส่วนค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะ
ด าเนินการแจ้งเวียนให้ลูกจ้างประจ าทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๒ 

 

 5.10 เชิญสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 2  
  สถาบันสร้างชาติ (Nation-Building Institute –NBI) จัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง            
เพ่ือการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 2 โดยจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2560 สถาบันฯ ได้ให้สิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน                  
สมัครได้จ านวน 1 คน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 23 เมษายน พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.11 สรุปผลการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สรุปผลการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 798 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 
718 คน คิดเป็นร้อยละ 89.97 ได้ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  กรรมการประเภทคณาจารย์ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   1. อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภร ศิริพละ 
   3. อาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม   4. อาจารย์พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี ผสานสินธุวงศ์  2. อาจารย์สหภัส อินทรีย์ 
   3. อาจารย์ประสงค์ ผ่องภิรมย์ 
  คณะครุศาสตร์ 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร 2. อาจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม 
  คณะวิทยาการจัดการ 
   1. อาจารย์ประภวิษณ์ุ พนัสทรัพย์สุข  2. อาจารย์ไซนิล สมบูรณ์ 
  วิทยาลัยการดนตรี 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมณ์ 
  โรงเรียนสาธิต 
   1. อาจารย์สมยศ มะวรคะนอง 
  กรรมการประเภทข้าราชการ  
   1. นางวลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์   2. นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี 
   3. นายสุพล แซ่อ้ึง    4. นายวีระยุทธ กุลศักดิ์ 
   5. นายชาตรี คนงานดี   6. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์ 
   7. นายคมกฤช บัวแก้ว 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 ๕.12 การด าเนินการกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ าซ้อน 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการควบคุม ติดตามตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล CHE QA 
Online เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 3 ระดับ ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2557 – 2558 ที่ผ่านมา พบว่าสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งไม่สามารถน าเข้าข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
ระบบ CHE QA Online ของสถาบัน อุดมศึกษาได้  เนื่ องจากมีรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ าซ้อนกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา จึงมีมติให้แจ้งสถาบันอุดมศึกษา
ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจ าของสถาบัน หากอาจารย์ประจ าของสถาบันมีสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจ าหลายแห่ง
ในเวลาเดียวกัน ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเร่งด่วน เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13 รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559                 
มาเพ่ือทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงจะติดตามผลการด าเนิ นงาน            
ในรายงานรอบถัดไป ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้สรุปประเด็นที่ดีและประเด็นที่ต้องปรับปรุงจาก
รายงานการประเมินตนเอง ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในส่วนของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน 4 (สูงกว่ามาตรฐาน) คือ การรายงานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจ าปี รายงานมีองค์ประกอบครบถ้วน มีความถูกต้อง เที่ยงธรรม และ
สามารถรายงานได้ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ และมีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบ 3 ครั้งต่อปี 

 2. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบว่า ประเภทการตรวจสอบที่หน่วยงานทุกแห่งด าเนินการตรวจสอบ
ใน 3 ประเภท คือ การตรวจสอบการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ส าหรับประเภทการตรวจสอบที่หน่วยงานด าเนินการตรวจสอบน้อยที่สุด คือ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

 3. การตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด พบว่า หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการด าเนินการตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดอย่างครบถ้วน จ านวน  4 เรื่อง ได้แก่   
ด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โครงการตามนโยบายรัฐบาล 
 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรให้หน่วยตรวจสอบภายในบริหารจัดการการท างานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการตรวจสอบให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอขออนุมัติ
ปรับแผนการตรวจสอบ 
  2. หน่วยตรวจสอบภายในควรประมวลข้อสังเกตท่ีผิดปกติซ้ าซาก เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงว่า
เกิดจากจุดอ่อน/ความเสี่ยง ในกระบวนงานหรือตัวบุคคล แล้วจึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพ่ือมิให้เกิด
ข้อผิดพลาดอีก พร้อมทั้งควรติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะให้รายงานผลการตรวจสอบโดยเคร่งครัด 



๑๔ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.14 รายงานการเข้าร่วมประชุมและแถลงข่าว เรื่อง การเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรม           
เพื่อพัฒนาครูประจ าการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี              
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมและแถลงข่าว เรื่องการเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรม               
เพ่ือพัฒนาครูประจ าการ ในวันจันทร์ที่  13 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส 
กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.15 รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งบลงทุน 
  นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ได้รายงานการติดตามแผนการใช้งบประมาณแผ่นดินงานก่อสร้าง
และปรับปรุงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และศูนย์การศึกษา             
อู่ทองทวารวดี ในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและเงินงบรายได้ ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการติดตามขั้นตอนในการจัดท า
แผนการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.16 รายงานผลการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (The 5 th Higher 
Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V)  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5             
(The 5 th Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) โดยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ในวันที่ 2 - 4 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.17 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการด าเนินงานฝ่ายรับลงทะเบียนหน่วยเลือกตั้งส่วนกลาง
การสรรหาคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย       
รับลงทะเบียนหน่วยเลือกตั้งส่วนกลาง  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ง
อนุกรรมการด าเนินงานการสรรหาคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2560 ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 798 คน 
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 718 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๕ 

 

 5.18 รายงานผลการไปศึกษาดูงานและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการศึกษาดู งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเลย 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี  จัดท ารายงานผลการไปศึกษาดูงานและสรุปผล             
การประเมินความพึงพอใจของโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 14 คน                 
และมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 14 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.19 รายงานสรุปผลโครงการศึกษาดูงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี รายงานสรุปผลโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560            
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.20 รายงานผลการเดินทางไปต่างประเทศ 
  อาจารย์ เอกราช วรสมุทรปราการ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาแอนิ เมชั่ นและมัลติมี เดี ย                      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการออกแบบตัวละครประจ าจังหวัดในประเทศ
ไทย ในโครงการ Character Design Workshop และได้ เดินทางไปผลิตผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ                     
ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.21 รายงานการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง “ความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ” 
  อาจารย์โยธิน พลประถม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง “ความปลอดภัยในการท างานในที่อับ
อากาศ” ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.22 รายงานผลการด าเนินโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา จ านวน               
5 โครงการ ดังนี้ 
  1. จัดกิจกรรมโครงการตามรอยเท้าพ่อ รุ่นที่ 6 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
  2. จัดกิจกรรมโครงการกีฬาประเพณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงยิมเนเซียม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

 3. จัดโครงการท านุบ ารุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและโครงการตามพระราชด าริ : สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วิถีพอเพียงของชุมชนบางน้ าผึ้ง ณ อบต.บางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2560 



๑๖ 

 

 4. จัดโครงการอบรมบทบาทของนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองในการประกันคุณภาพการศึกษา และเข้าใจถึงความสอดคล้อง
ของกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของนิสิตและคุณภาพของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  4 มีนาคม พ.ศ.2560                  
ณ ห้องประชุม 2962 อาคาร 29 ชั้น 6 

 5. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ภาคเรียนที่           
2/2559 ให้แก่ตัวแทนนิสิต ณ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.23 รายงานการน าส่งเงินงบประมาณงานที่ 1 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (เกษตรพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม่) บ้านดงเย็น และโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเมืองโบราณอู่ทอง) 
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากองค์การบริหารพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ดังนี้ 

 1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (เกษตรพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่) บ้านดงเย็น 
งบประมาณสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  

 2. โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเมืองโบราณอู่ทอง งบประมาณสนับสนุน 
จ านวนทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  

 
  ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาอู่ทองฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุน งวดที่ 1 จากองค์การบริหารพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ทั้ง 2 โครงการ พร้อมทั้ งน าส่งเงินเข้าโครงการรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในอัตรา 90:10 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.24 การด าเนินงานโครงการระหว่างศูนย์อู่ทองทวารวดีกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ            
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (อพท.) (อพท.7) 
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รายงานผลการด าเนินโครงการร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) (อพท.7) ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(เกษตรพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่) บ้านดงเย็น และ “โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเมืองโบราณ
อู่ทอง” 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.25 สรุปผลการจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง”  
  งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้            
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง” ในวันที่  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560                   
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ และได้มาตรฐานในระดับชาติและองค์กรวิชาการต่างๆ” โดยมีการ
ด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 “การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม พ.ศ.2560 และกิจกรรมที่ 2 “การพัฒนาแบบทดสอบให้ได้มาตรฐานเพ่ือยกระดับ



๑๗ 

 

คุณภาพหลักสูตร” ด าเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.26 รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้น าด้านไอที” 
  ส านักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมเชิงวิชาการสู่สังคม หลักสูตร “การพัฒนาความรู้สู่การเป็นผู้น า              
ด้านไอที” ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 อาคารสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ  โดยมี นายภักดี โตแดง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายรณกร เรี่ยวแรง บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้บรรยาย โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ 
กลุ่มผู้เรียน กศน. ผู้น าชุมชน และบุคคลทั่วไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.27 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชน ปีการศึกษา 
2559” 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดท าโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชน 
ปีการศึกษา 2559” ซึ่งเป็นการบริการวิชาการแก่ โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง
มหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดอบรมภาษาอังกฤษแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชน ปีการศึกษา 2559 ส าหรับโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ณ บ้านป่าริมเขื่อนรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในวันที่                 
28 - 29 มกราคม พ.ศ.2560 
  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชน ปีการศึกษา 2559 ส าหรับโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) ณ ห้องประชุม 2710 A ชั้น 4 อาคาร  27 , อาคาร 29 
และ อาคาร 10 ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.28 รายงานผลการจัดโครงการเสวนาวิชาการ “สร้างพลเมืองใหม่สู่ ไทยแลนด์ 4.0 : DNA            
ทางวัฒนธรรมของคนไทยยุคใหม่” 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเสวนาวิชาการ “สร้างพลเมืองใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 : DNA 
ทางวัฒนธรรมของคนไทยยุคใหม่” ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้แก่นิสิตนักศึกษา เยาวชน อาจารย์ 
บุคลากรในมหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจภายนอก โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560              
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.29 รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ 
  อาจารย์บุตรี เทพทอง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ (Thailand National Ergonomics 
Conference 2016 : ErgoCon 2016) ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์รังสิต) 



๑๘ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.30 รายงานผลการด าเนินโครงการของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รายงานผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
  1. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุนารีเกมส์”              
รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา และได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา จ านวน 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวมจ านวนนักกีฬา   
ที่ได้รับเหรียญรางวัล ทั้งสิ้น 15 คน 
  2. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิชาการ “อีซีซี พัลเซิลไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่  8                
และค าคม ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้างสรรพสินค้า            
เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมี นายศราวุธ อุทัยโรจนรัตน์ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาบริหารทรัพยากร
มนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเอแม็ท รุ่น โอเพ่น 
  3. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิชาการ “แม็กซ์พลอยส์ครอสเวิร์ดเกมส์  เอแม็ท            
ค าคม ซุโดกุ ชิงแชมป์มหาวิทยาลัย 2560” ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี นายศราวุธ อุทัยโรจนรัตน์ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทเอแม็ท รุ่น บุคคลชาย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.31 รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี และ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม พ.ศ.2560 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม พ.ศ.2560  
  3) อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ตามท่ีได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ.2560 
  รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าว รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.32 รายงานผลการจัดเสวนาฯ ตามโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์  
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับคณะอนุกรรมการด าเนินงานเพ่ือเสนอชื่อสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคลส าคัญของโลก (ด้านประชาสัมพันธ์) ได้ด าเนินกิจกรรมเสวนา
เรื่อง “จากกระโจมไฟสู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า” ตามโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.
2560 ณ สถานีน าร่องกลางทะเล และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๙ 

 

 5.33 การก าหนดจุดติดตั้งป้ายรวมพลภายในมหาวิทยาลัยฯ 
  กองอาคารสถานที่ ได้ก าหนดจุดติดตั้งป้ายรวมพลเบื้องต้นภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือแจ้งให้
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ได้รับทราบหากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยได้ก าหนดจุดรวมพล ไว้ 2 บริเวณ 
คือ เขตอ านวยการ ได้แก่ บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และเขตสาธิต 
ได้แก่ บริเวณสนามฟุตบอล 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.34 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้ประกอบการศูนย์อาหารช่อชงโค 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา ได้ส่งรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้ประกอบการศูนย์อาหาร          
ช่อชงโค เรื่องมาตรการและแจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าถึงแนวทางในการด าเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.35 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพระนวกะ “ราชภัฏ” 999 
รูป รวมพลังความดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ 
  2) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ แจ้งข่าวการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
เผยแพร่ทางสื่อมวลชน ประจ าเดือนมีนาคม 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560     
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 รายงานสรุปจ านวนผู้สมัครที่มารายงานตัว ภาคปกติ (รอบท่ี 2)  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สรุปจ านวนผู้สมัครที่มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 2 จ านวน 1,432 คน รวมผู้สมัครที่มารายงานตัวทั้งสิ้น 2,542 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา จัดตารางกิจกรรมเพ่ิมเติมให้แก่นิสิต
นักศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม และก าหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในเดือนสิงหาคม  

 6.3 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ” ประจ าปี ๒๕๖๐ 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ” 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานบ้านเอกะนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่             



๒๐ 

 

โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีกิจกรรมวันสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย การสรงน้ าพระพุทธรูป                
สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ รดน้ าขอพร ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม 
รดน้ าขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการอ านวยการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลา
ดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเอกะนาค  
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของบ้านเอกะนาคเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา จึงน าเรียนให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย
ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุม เวลา 17.00 น. 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


