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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๔/2560 

วันพฤหัสบดีที ่๘ มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา ๐๙.00 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. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
1๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๗. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๙. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
๒๐. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
2๑. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
2๒. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๓. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
27. อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ติดราชการ 
2. ดร.จ านงค ์  ตรีนุมิตร ติดราชการ 

 



๒ 

 

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. นางสาวณัฐกฤตา แก้วค า (แทน) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

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

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม              
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕60 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 โดยไม่มีการแก้ไข   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 โครงการศูนย์บริการผลิต เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ระบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับฟังข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ และต าราเรียน ระบบดิจิตอล
ภายในองค์กร และได้จัดท าโครงการศูนย์การผลิตเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ขณะนี้ทางบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เริ่มท าการส ารวจการใช้กระดาษ ขอความอนุเคราะห์
ทุกหน่วยงานสรุปผลจ านวนกระดาษ จ านวนเล่ม และจ านวนครั้งที่ใช้ประกอบการท าเอกสารประกอบการเรียน หรือ
เอกสารประกอบการประชุม ใน 1 ปีการศึกษา เพ่ือวางแผนในการด าเนินการจัดท าโครงการศูนย์การผลิตเอกสารสื่อ
สิ่งพิมพ์ ระบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๓ 

 

 3.2 เงินฝากประจ าครบก าหนด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจ าของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครบก าหนดกับธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองคลังได้ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พบว่ ามียอดเงินฝาก
ประจ า 7 เดือน ครบก าหนดเป็นเงิน 300 ล้านบาท โดยกองคลังได้สรุปข้อมูลการน าเสนออัตราดอกเบี้ยของธนาคาร               
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต เพื่อเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา ดังนี้  
 

ประเภทเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต 
ประจ า 12 เดือน 1.65 % - 
ประจ า 24 เดือน - 1.85 % ต่อปี 

จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ การน าเงินฝากประจ าครบก าหนด จ านวน 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)              
ฝากประจ า 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.65 ต่อปี ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 3.3 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจ าปี 2560 ครั้งท่ี 1 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจ าปี 2560 
ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจและ
นักวิจัย สามารถส่งบทความได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/msc/ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.4 การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที่ 5/2560 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 และได้รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 โดยอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 635,926,800 บาท (หกร้อยสามสิบห้าล้านเก้า
แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และเบิกจ่ายจริงได้ในภาพรวมทั้งสิ้น 312,045,500.24 บาท  (สามร้อย          
สิบสองล้านสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 49.07 ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 นั้น ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานเร่ง
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะหมวดงบลงทุนที่ยังคงค้างอยู่ให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.5 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560  
  สืบเนื่องจากส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดท าปฏิทินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560  กิจกรรมตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 
  2) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2560  พิธีปฐมนิเทศรวมนิสิตใหม่ 
  3) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560  การประชุมผู้ปกครอง 
  4) วันที่ 13 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2560  ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้ง 4 คณะ 1 วิทยาลัย 

http://ejs.bsru.ac.th/msc/%20ภายใน
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  5) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
  6) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560  โครงการธรรมะ Delivery 
  7) วันที่ 24 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.6 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง 
  มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการก าหนดบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกองคลัง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งร่วมเสนอชื่อ นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ต าแหน่งหัวหน้า
งานพัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยจะด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้น เพ่ือจัดท าเกณฑ์การประเมินส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง รวมถึง 
กองต่างๆ ที่อยู่นอกโครงสร้างมหาวิทยาลัย หากผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง โดยเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับรายได้ของมหาวิทยาลัยด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ ให้นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้างานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง โดยให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ศึกษาข้อมูล                
การเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง 

 3.7 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบ ารุงการศึกษา (สายสอน) 
(บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคล ส านักงาน
อธิการบดี จัดท าร่างประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบ ารุงการศึกษา (สายสอน) 
(บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพ่ือโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี              
ได้ด าเนินการจัดท าร่าง ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบ ารุงการศึกษา (สายสอน) 
(บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพ่ือโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี และนางสาววรรณดี  
อัศวศิลปกุล ร่างเกณฑ์กลางในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบ ารุงการศึกษา (สายสอน) (บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
  1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ.2547 ได้ก าหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร จ านวน 4 คน โดยเป็นตัวแทนจาก รองอธิการบดี จ านวน 2 คน ตัวแทนจากคณบดี จ านวน 1 คน 
และตัวแทนจากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน จ านวน 1 คน 
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  2) ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 
พ.ศ.2557 จะหมดวาระลงในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 เพ่ือให้องค์ประชุมของสภามหาวิทยาลัยมีความครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ.2547 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย             
จึงด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการ
ส านัก/สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม 

 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย กองทุนสุริยะ พ.ศ. ...   
  ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย กองทุนสุริยะ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยมีมติเห็นชอบและ
เห็นว่า  
  1) มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการยกเลิกข้อก าหนดว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ.2559 
  2) น าเงินกองทุนที่เหลือทั้งหมดส่งเข้าเป็นเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 21 ของ
ข้อก าหนดว่าด้วยกองทุนสุริยะ 
  3) น าเงินกองทุนที่เหลือทั้งหมดที่ส่งเข้าเป็นเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัย มาจัดสรรเป็นเงิน
ประเดิมของกองทุนสุริยะ  
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1) ข้อ 9 แก้ไขเป็น “ในการประชุมของคณะกรรมการให้มีการประชุมตามความจ าเป็น โดยอนุโลม
ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับ              
โดยอนุโลม”  
  2) ข้อ ๑0 แก้ไขเป็น “ในกรณีที่กองทุนมีเงินกองทุนเหลืออยู่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสน
บาทถ้วน) ให้งดการให้กู้ยืมเงินประเภทปกติ” 
  3) ข้อ 11 แก้ไขเป็น “ในการจัดการเงินกองทุน ให้น าเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยให้กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มีอ านาจในการลงนามถอนเงินตามใบอนุมัติจ่ายเงินกองทุน” 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ       
ของคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยและน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 4.3 รายงานผลและขอถอนก าไรส่วนเกินทุน   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่ง 
บริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 กองทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 กองคลัง ขอหารือในประเด็น
การขอถอนก าไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 มาจัดเก็บที่บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยตาม
ประเภทของกองทุน เพ่ือให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเพียงเงินต้นต่อไป และได้สรุปผลการด าเนินงาน
กองทุน ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงานกองทุน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
 

ผู้บริหารกองทุน เงินลงทุน 
ผลตอบแทน/บาท 

ณ วันที่ 15 พ.ค. 60 
รวมผลตอบแทนตั้งแต่
จัดตั้งจนถึงปัจจุบัน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม วรรณ จ ากัด 

90 ล้านบาท 469,086.00 3,240,627.19 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

100 ล้านบาท 537,515.26 4,161,266.44 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิย์ จ ากัด 

150 ล้านบาท 828,815.48 5,487,912.38 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอถอนก าไรส่วนเกินทุน ณ วันที่  15 พฤษภาคม 2560 มาจัดเก็บที่บัญชี             
เงินฝากของมหาวิทยาลัยตามประเภทของกองทุน เพ่ือให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเพียงเงินต้นต่อไป 

 4.4 การเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย   
  ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเรื่องขออนุญาตลาออกจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีด าเนินการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยแทนผู้ที่ลาออก โดยได้น าเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
6/2560 ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการสรรหาโดยได้มีการก าหนดการเลือก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คือ 
  23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งเวียน 6 หน่วยงาน 
  8 มิถุนายน พ.ศ.2560  ด าเนินการแจ้งก าหนดการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการอ านวยการ
      มหาวิทยาลัย   
  29 มิถุนายน พ.ศ.2560  กองบริหารงานบุคคลรวบรวมรายชื่อตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน 
  6 กรกฎาคม พ.ศ.2560  ด าเนินการเลือกตั้ง ณ ส านักงานอธิการบดี อาคาร 100 ปี  
       ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 1  
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานส านักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 29 
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ได้มีมติให้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้แทนของหน่วยงานและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็น                 
ผู้ท างานในมหาวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) เพ่ือพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้ 
    1. คุณสมบัติผู้เลือกตั้งต้องปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป 
    2. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (สายสอน) มี 2 งบประมาณ คือ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินบ ารุงการศึกษา (บกศ.) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การก าหนดคุณสมบัติของผู้แทนของหน่วยงานและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
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 4.5 เงินฝากประจ าครบก าหนด   
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครบก าหนดกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาเจริญพาศน์ นั้น  กองคลัง ได้ตรวจสอบ
ยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มียอดเงินฝากประจ า 12 เดือน ครบก าหนดเป็นเงิน 89,500,000.- 
บาท (แปดสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกองคลังขอสรุปข้อมูลการน าเสนอของอัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 ธนาคาร            
เพ่ือเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา ดังนี้  
 

ประเภทเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ 
ประจ า 12 เดือน 1.05% ต่อปี 1.60% ต่อปี 
ประจ า 11 เดือน  1.375% ต่อปี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การน าเงินฝากประจ าครบก าหนด จ านวน 89,500,000 บาท (แปดสิบเก้าล้านห้าแสน
บาทถ้วน) ฝากประจ า12 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.60 ต่อปี ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

 4.6 การเสนอชื่ออาคารเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหอประชุม              
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (อาคารศรีสุริยวงศ์) เพ่ือจัดท าห้องแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โรงละคร 150 ศรีสุริยวงศ์ และส านักงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
ก าหนดด าเนินงานปรับปรุงแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระครบ 150 ปี ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน ในปี พ.ศ.2561 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์
รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ทบทวนชื่ออาคารอีกครั้ง และร่วมกันพิจารณาถึงที่มาและ
ความส าคัญของค าว่า “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ว่าควรคงชื่อเดิมไว้หรือไม่ และน าเข้าที่ประชุมย่อยเพ่ือพิจารณา             
ในล าดับต่อไป 

 4.7 แผนการสรรหาและการบริหารอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) และสรุปอัตราว่าง   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพจากการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามมาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษส าหรับการรับสมัครอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงท าให้มีอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) จ านวน 3 อัตรา อัตราว่าง ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (5 ปี) จ านวน 1 อัตรา อัตราว่างเนื่องจากพนักงานลาออกจากการปฏิบัติราชการ ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา และอัตราว่าง ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม จ านวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น จ านวน 6 อัตรา กองบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท าแผนการสรรหาและ
การบริหารอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพ่ิมเติม) 
และสรุปอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย ในการสรรหา (เพ่ิมเติม) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  นิมิตกูล กล่าวเพ่ิมเติมว่า เงื่อนไขอาจารย์ใหม่ต้องมีการสอบวัด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับอาจารย์รุ่นเดิมที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยได้เอ้ือด้วยการจัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับว่าอาจารย์ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ภายใน 1 ปี ต้องด าเนินการให้มีคะแนน   



๘ 

 

และประเด็นที่สาขาวิชาจ้างอาจารย์ด้วยงบประมาณของสาขาวิชานั้น ควรน าเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษไปใช้ด้วย 
เพ่ือให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มิฉะนั้นหากมีการสืบค้นด้านคุณสมบัติของอาจารย์จะไม่ตรงตามประกาศ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการสรรหาและการบริหารอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพ่ิมเติม) และมอบหมายประธานสาขาวิชาควบคุมติดตามอาจารย์ใหม่ทีอ่ยู่
ภายใต้เงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษด้วย และในการรับสมัครอาจารย์ใหม่ต่อไปไม่ว่าจะจ้างด้วยงบประมาณใดก็ตาม           
ในการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีเงื่อนไขวัดความสามารถภาษาอังกฤษ 

 4.8 (ร่าง)แผนการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบที่ 1 
(ยกเว้นข้าราชการ) และ (ร่าง) ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕59 – 31 มีนาคม พ.ศ.๒๕60)   
  กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท า (ร่าง) แผนการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนของบุคลากร รอบที่ 1 (ยกเว้นข้าราชการ) และ (ร่าง) ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕59 – 31 มีนาคม พ.ศ.๒๕60)  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร             
รอบที่ 1 (ยกเว้นข้าราชการ) และ (ร่าง) ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕59 – 31 มีนาคม พ.ศ.๒๕60) และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
และนางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ด าเนินการหารือเพ่ือจัดท ารูปแบบการแจ้ง
สรุปผลการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer Assessment) 

 ๔.๙ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงาน
ของส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา   
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา 

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและ                 
การด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา และมอบหมายคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า 
รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สายัณ พุทธลา พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หากมีข้อเสนอแนะหรือมีการแก้ไขเพ่ิมเติม แจ้งที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  
บางเขียว ภายในเดือนมิถุนายน เพ่ือด าเนินการแก้ไขและน าเข้าที่ประชุมด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป  

 4.10 นโยบายการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561   
  ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการด้านการรับสมัครนักศึกษาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมีข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เกี่ยวกับการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามสถานการณ์
ปัจจุบันและการแข่งขันเชิงรุกในการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจึงได้คิดแนวทางและวิธีด าเนินการ คือ 
  1) เอกสารแผ่นพับ (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
  2) ติดต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น อินเทอร์เน็ต, เว็บไซต์, Facebook, Line 
  3) จัดค่ายแนะแนวให้นักเรียนได้ฝึกการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 



๙ 

 

  4) ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย สพฐ. ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาในประเทศ โรงเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสีย ฯลฯ 
  5) ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ซับซ้อน  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า ยอดรับระบบใหม่                   
ปีการศึกษา 2561 TCAS (ทีแคส) มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สามารถด าเนินการแก้ไขจ านวนการรับสมัครได้               
ฉะนั้นจ านวนที่สามารถโยกได้ คือ Admission รอบที่ 4 จ านวน 510 คน ควรย้ายมาในรอบที่ 1 จากจ านวนเดิม 
540 คน รวมเป็น 1,050 คน  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
พุทธลา และนางสาวอรุณี  คู่วิมล ศึกษารายละเอียดการแก้ไขข้อมูลจ านวนการรับสมัครในยอดรับระบบใหม่                
ปีการศึกษา 2561 TCAS (ทีแคส) มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพ่ือด าเนินการแก้ไขจ านวนการรับของมหาวิทยาลัย              
ให้ทนัก่อนปิดระบบ    

 4.11 รายงานสรุปงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1   
  กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานสรุปงบประมาณแผ่นดินหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์,  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ครั้งที่ 1 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  รายงานสรุปงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ , ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/๒๕60    
ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี             
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.2 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย 
  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 
2561 ใน 4 ประเภททุน สกว.จึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ในสาม
ประเภททุนได้แก่ 
  1) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) 
  2) ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) 
  3) ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับ
สถาบันต้นสังกัด) โดย สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้น ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 
14 กรกฎาคม พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๐ 

 

 ๕.3 การน าเงินฝากธนาคารครบก าหนดไปฝากประจ า 
  ตามที่กองคลัง ได้น าเรื่องเงินฝากธนาคารครบก าหนดน าเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 และมีมติเห็นชอบให้น าเงินฝากที่ครบก าหนด จ านวน 300 
ล้านบาท ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.35 ต่อปี กองคลังได้รับ
แจ้งจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ว่าพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้จ าหน่ายหมดไปแล้ว  
จึงท าให้ไม่สามารถซื้อพันธบัตรดังกล่าวได้ทันเวลา กองคลังจึงขอน าเงินฝากที่ครบก าหนดฝากเข้าบัญชีประจ า 12 
เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อปี ในเงื่อนไขที่ธนาคารเสนอตามหนังสือข้างต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.4 การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6 
  กระทรวงการศึกษาธิการไต้หวันร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดจัดการ
ประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุม
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6 ณ 85 Sky Tower Hotel เมือง Kaohsiung ไต้หวัน  
โดยขอให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด ก าหนดการลงทะเบียนภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.5 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 4 
  สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ก าหนดจัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย” รุ่น 4 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 
ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย สถาบันคลังสมองของชาติ จึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.6 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการน ายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) สู่การปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
  นายอภิชาติ  สิงห์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
การน ายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่การปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ในวันที่  17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 และได้น าเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา               
การน ายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่การปฏิบัติน าเสนอมหาวิทยาลัย 
เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.7 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง ประจ าปีการศึกษา 2561 
  คณะอนุกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการดังนี้ 
  1) จัดส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ในแต่ละ
รอบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 



๑๑ 

 

  2) จัดส่ง Link URL เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการทราบ
ข้อมูลการคัดเลือกฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยให้ทุกมหาวิทยาลัยด าเนินการกรองข้อมูลและจัดส่งข้อมูลดังกล่าว
ให้ฝ่ายเลขาธิการ ทปอ. ทาง e-Mail : contacts@cupt.net ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.8 แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 255๙ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยส า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปี
การศึกษา 2559 และมีนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา คือ นายแมน  คล้ายสุวรรณ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 ขอขอบคุณในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) 
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับนักศึกษาจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการ Customer 
Management Trainee  ในระหว่างวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 ถึง 10 เมษายน พ.ศ.2560 จ านวน 31 คน 
ทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สาขาเอ็มควอเทียร์ สาขาสยามพารากอน สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์ และ
สาขาพระราม 2 โดยตลอดระยะเวลาการฝึก 4 เดือนที่ผ่านมา นายอรรถพล แสงจันทร์ และนางสาววิภาดา มูลสูงเนิน 
ได้รับรางวัลการน าเสนอโครงการ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Movie Plus จากการ
แข่งขันการน าเสนอหัวข้อโครงงานที่ทางบริษัทฯ ได้ท ากิจกรรมขึ้น บริษัทฯ จึงขอแสดงความชื่นชมนักศึกษา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 
  คณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 
อาคารอุดมศึกษา 1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือขอให้คณะกรรมการ
ประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ               
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2552 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาส าหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา



๑๒ 

 

ส าหรับคนพิการ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2553 ซึ่งได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้ว 
เนื่องจากที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษายังไม่ได้ถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างครบถ้วน ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษารับคนพิการเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.12 การสนับสนุนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย 
  สมาคมส่งเสริมการวิจัย ได้จัดท าวารสารของสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย” 
ซึ่งการจัดท าวารสารนี้จะเป็นเวทีให้แก่นักวิจัยทุกแขนงในการส่งผลงานวิจัยมาเผยแพร่โดย สมาคมส่งเสริมการวิจัย 
จะมีคณะกรรมการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านหลายสถาบันการศึกษาเป็นผู้คัดเลือกงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์และ
เผยแพร่ ทางสมาคมส่งเสริมการวิจัยได้จัดส่งวารสารมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือให้วารสารวิชาการนี้เป็นเหมือนคู่มือ
ส าหรับนักวิจัย ในการนี้ สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดตีพิมพ์โฆษณาสินค้า
และบริการในวารสารของสมาคมส่งเสริมการวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13 รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งบลงทุน 
  นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล ได้รับมอบหมายให้ติดตามและควบคุมด้านการก่อสร้าง  
พ.ศ.2560 ขณะนี้ได้ด าเนินการติดตามขั้นตอนในการจัดท าแผนการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.14 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 12/2560 เรื่อง ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการกอง สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นั้น เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามความเรียบร้อยและ
เหมาะสมตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระยา ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 
เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง นายสุวิทย์ มุดทะเล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัย และ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ตามสิทธิ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.15 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติงานงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561” 
  กองนโยบายและแผน  ได้ ส่ งสรุปผลความพึ งพอ ใจต่ อโครงการประชุม เชิ งปฏิ บั ติ การ  
“การจัดท าแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 
พ.ศ.2560 ณ หอประชุมใหญ่อาคาร 1 ชั้น 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๓ 

 

 ๕.16 รายงานข้อมูลการด าเนินงานโครงการจัดการประชุมวิชาการ 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานข้อมูลการด าเนินโครงการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่  1 ในหัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน” (The 1st National and 
International Conference on Education for Sustainable Locality Development) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 
พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.17 ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา 
  มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นองค์กร สาธารณประโยชน์ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู                 
แก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว และไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 
2560 เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นกว่า 200 คน จะเปิดภาคเรียนใหม่ ทางมูลนิธิฯ
ต้องใช้งบประมาณ กว่า 700,00 บาท ทางมูลนิธิฯ ได้รับเงินบริจาครวมถึงการขายของเหลือใช้ที่ได้รับบริจาคเข้ามา 
ยังคงขาดงบประมาณด้านการศึกษาของเด็กๆ อีกจ านวนกว่า 300,000 บาท มูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บริจาคทุนการศึกษาสมทบเพ่ือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในสังคมร่วมกับ
ทางมูลนิธิบ้านนกขม้ิน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.18 โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้ส่งสรุปหลักการและก าหนดการโครงการ  
“การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.19 ตารางสรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค  
  ส านักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2560 
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เรื่อง ตารางสรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าน้ า – ค่าไฟฟ้า – ค่า
โทรศัพท์) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 จึงได้น าตารางสรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และกราฟเปรียบเทียบ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 ๕.20 รายงานผู้ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  กองคลัง ได้จัดท ารายงานสรุปข้อมูลนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และค้างช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2558 ถึง ภาคเรียนที่ 3/2559 ซึ่งได้ค านวณร้อยละของการค้างช าระค่าธรรมเนียม
ต่อสัดส่วนผู้ลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๔ 

 

 ๕.21 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ ประจ าปี 2560  
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ ประจ าปี 
2560 ซึ่งจัดโดยวัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 6  – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560          
ณ วัดประดิษฐาราม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.22 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ลานกีฬาในชุมชนศรีภูมิเขตธนบุรี  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี ได้รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เฝ้า
ระวังภัยและยาเสพติด ลานกีฬาในชุมชนศรีภูมิเขตธนบุรี ตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ ร่วมกับหน่วยงานและชุมชน
ต่างๆ ในเขตธนบุรี ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ลานกีฬาในชุมชนศรีภูมิเขต
ธนบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.24 รายงานโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานโครงการศึกษาดูงาน                
การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ณ โครงการตามพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.25 รายงานผลการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาติ  
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาติ              
ซึ่งได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยได้ปลูกต้นชงโคที่บ้านเอกะนาค จ านวน 10 ต้น 
และปลูกท่ีวิทยาเขตอู่ทองทวารวดีฯ (สระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี) จ านวน 10 ต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.26 รายงานการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร (กอม.)  
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้ส่งรายงานการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร (กอม.) ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.27 รายงานผลการคัดเลือกร้านแต่งหน้า – ท าผมรับปริญญาบัตร  
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการคัดเลือกร้านแต่งหน้า – ท าผมรับปริญญาบัตร 
โดยมีมติให้ร้าน PROFESSIONAL MAKEUP P-GLOF เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.28 รายงานผลการคัดเลือกนักแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
  สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการคัดเลือกนักแสดง            
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียดดังเอกสารแนบ 



๑๕ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.29 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  
  คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอมรมผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.30 สรุปโครงการละครเวทีเทิดพระเกียรติ เรื่อง เสียงของพ่อ  
  สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งสรุป โครงการละครเวที
เทิดพระเกียรติ เรื่อง เสียงของพ่อ ซึ่งจัดแสดงในวันที่  22 - 24 มีนาคม พ.ศ.2560 และด าเนินโครงการ 
ถอดบทเรียน เสวนาในหัวข้อ “จากต้น...สู่ปลาย” ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.31 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานผล             
การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนและ
บุคลากรในสถาบันการศึกษา (ค่ายชีววิทยา-จุลชีววิทยา) และโครงการบริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง
ส าหรับงานวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 1 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.32 ตารางก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พ.ศ.2560  
  1) สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 
ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย 
  2) การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถือเป็นการด าเนินงานปีแรกของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 
  ฝ่ายเลขานุการได้น าตารางก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พ.ศ.2560 แจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๖ 

 

 ๕.33 การมอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 
  สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จ านวน 25 ชิ้น ให้แก่มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.34 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ “ชุมชนน้ าใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งสรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ “ชุมชนน้ าใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 22 - 26 
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ชุมชนสี่แยกบ้านแขก ชุมชนวัดหิรัญรูจี และชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ รวม 3 ชุมชน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.35 ผลการประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  ส านักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)           
ได้แจ้งผลการประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) (รอบ 2) โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผลคะแนนรวม 90.91 ทั้งนี้ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้แจ้งว่าหากมหาวิทยาลัยประสงค์จะอุทธรณ์ผลการประเมิน 
ขอให้จัดท าค าอุทธรณ์และส่งหลักฐานประกอบค าอธิบายให้แก่ท่ีปรึกษาโครงการ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.36 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ส่งสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม
วางแผนการด าเนินงานยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560  
ณ ห้องประชุมราชภัฏ 1 ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) อาคารรัชมังคลาภิเษก 2  
ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.37 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา พ.ศ.2560 ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๗ 

 

 ๕.38 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ประจ าส านักกิจการนิสิตนักศึกษา และคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน ข้อ 9. คณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม และข้อ 10. คณะกรรมการ
ประจ าส านักกิจการนิสิตนักศึกษา สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เนื่องจากส านักศิลปะและวัฒนธรรม และ
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
18 (14) และมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และส านักกิจการนิสิตนักศึกษา รายชื่อดังเอกสารแนบ   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.39 สรุปประเด็นจากจดหมายของ Times Higher Education  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี ได้สรุปประเด็นจากจดหมายของ  
Times Higher Education ในความร่วมมือกับ China Medical University ได้ส่งหนังสือเชิญท่านอธิการบดีเข้าร่วม
การประชุมสุดยอดความเป็นเลิศด้านการวิจัย (Times Higher Education Research Excellence Summit) ที่จะ
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ประเทศไต้หวัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.40 หนังสือตอบกลับข้อสงสัยของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
  มหาวิทยาลัย ได้จัดท าหนังสือชี้แจงตอบข้อสงสัยของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และส่งไปยัง
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จ านวน 3 ฉบับ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.41 การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการส าคัญ  
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท า
ค าแปลกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นภาษาอังกฤษภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.2558 ใช้บังคับ (ครบก าหนดวันที่ 8 กันยายน 2560) และให้เผยแพร่กฎหมาย
ดังกล่าวทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.42 สรุปจ านวนผู้สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2560  
  กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปจ านวนผู้สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๘ 

 

 ๕.43 ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาพระรอดล าพูน เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  
  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและชมรมศิษย์เก่า ได้จัดท าวัตถุมงคลพระรอด วัดมหาวัน จังหวัดล าพูน ซึ่งได้จัดท า                
พิธีปลุกเสกเทวาเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จึงขอความอนุเคราะห์และประสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ และผู้มี             
จิตศรัทธา ร่วมเช่าบูชาพระรอดวัดมหาวัน ล าพูน โดยให้มหาวิทยาลัยน าส่งโรงเรียนแม่ทาวิ ทยาคม จ านวนเงิน              
500 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.44 การน าเสนอระบบปฏิทินกลางของมหาวิทยาลัย (iCalendar)  
  ส านักงานอธิการบดี ได้ขอความอนุเคราะห์ส านักคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัดท าระบบปฏิทินกลาง
มหาวิทยาลัย (iCalendar) ซึ่งเป็นระบบปฏิทินออนไลน์ที่แสดงข้อมูลงานกิจกรรมและงานประชุมที่มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่างๆ ก าหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.45 ขอน าส่งข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 
ประกอบด้วย  
  1) รายงานสรุปการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  2) ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 2 
  3) รายงานสรุปจ านวนผู้สมัคร ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก รอบ 3 
  4)ปฏิทินด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.46 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ด าเนินการโครงการส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการค้าประเวณี และโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2560 และ
ด าเนินการเผยแพร่ผลการส ารวจโครงการดังกล่าวในสื่อต่างๆ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี ได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน
อธิการบดี ระหว่างวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 – 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 และวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี ได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่รักษา
ราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
  4) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาความรู้สู่วิชาชีพก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ ครั้งที่ 8 ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องศูนย์เรียนรวมอเนกประสงค์ มินิเธียเตอร์ อาคาร 11 
ชั้น 3 และโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานอุดมศึกษา และกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป : พัฒนา



๑๙ 

 

อาจารย์ให้ก้าวไกลไปกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และ 2 - 3 มิถุนายน พ.ศ.2560 รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 
  5) บัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการ คือ  
    (1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะพึงประสงค์
ของบุคลากรในการท างาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560  
    (2)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
บุคลากรระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ ชั้น 5 อาคาร 11 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  6) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์  
แก่สื่อมวลชนฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  7) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการเพ่ิมประสบการณ์
ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 – 31 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  8) วิทยาลัยการดนตรี ได้รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560     
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคุณภาพ และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” 

  งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ                  
เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559              
เพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่ มี คุณภาพ และมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ ” กิจกรรมที่  1                  
เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ด้วยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ และอาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เป็นวิทยากร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๒๐ 

 

 6.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ” 

  งานประกันคุณ ภาพการศึกษา ส านั กงานอธิการบดี  จั ดโครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ                       
เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับ
คณะ” ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ 
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก  
เป็นวิทยากร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 งดจ่ายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประกาศ “งดจ่ายไฟฟ้า” เนื่องจากด าเนินการซ่อมบ ารุงตู้ MDB 
ประจ าอาคาร ดังนี้ 
  วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. อาคาร 7, 8 
  วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560เวลา 08.00 - 17.00 น. อาคาร 2, 9, 10, 11 
  วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. อาคาร 12, 19, 27, 29 
  วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. อาคาร 3, 30, 31 
  วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. อาคาร 22 
  และวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. อาคาร 1, 6 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 
           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมสถานการณ์
จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้ (ประเทศไทย) และเครือข่าย 13 หน่วยงาน จัดโครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  ครั้ งที่  9  ThaiSim 2017 เรื่อง “Enhancing learning benefits from games, simulations, and 
facilitation in Thailand 4.0” และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การเพ่ิมคุณภาพการศึกษา             
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จ าลอง” ขึ้น ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดา ดิศกุล            
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี  และเป็นการเปิดเวทีเสนอผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ สู่สาธารณชนในระดับชาติ
และนานาชาติ อาทิ การน าเสนอผลงานวิชาการ ภาคการบรรยายจากเครือข่าย 13 หน่วยงาน ฟังการบรรยายจาก 
Keynote Speakers รับเชิญ เช่น Prof.Dr.Precha Thavikulwat, Dr.David Wortley, Prof.Ryoju Hamada และ 
Dr.Vinod Dumblekar และการเสวนาโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๒๑ 

 

 6.6 เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) 
  ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับโครงการวิจัยเพ่ือขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการยื่นโครงร่างการวิจัย ผ่าน http://research.bsru.ac.th จ านวน 4 ชุด พร้อมบันทึกข้อความผ่านคณะ 
และค่าธรรมเนียมการยื่น 500 บาท ส่งมายังส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.)            
ห้อง 6106  ชั้น 10 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 084-6823878  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.7 การรับข้อเสนอการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.) จัดท ากรอบการวิจัยเพ่ือการจัดสรรทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนอง             
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 23 กลุ่มเรื่อง นักวิจัยสามารถ
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 หรือลงทะเบียนส่งข้อเสนอ            
การวิจัยไดท้ี่เว็บไซต์ ww.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอทุน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.8 ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม 
  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย                 
เพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของตนด้วยงานวิจัยและ
นวัตกรรม นักวิจัยสามารถสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย                  
เพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โทร 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 -8353 
หรือ 0-2278-8226 เว็บไซต์ htpp://rri.trf.or.th หรือ www.facebook.com/trfrri 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.9 แบบรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ ารอบการประเมินรอบที่  1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2559 - 31 มีนาคม พ.ศ.2560) 
  ขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานเร่งส่งแบบรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ ารอบการประเมิน 
รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 – 31 มีนาคม พ.ศ.2560) ให้กองบริหารงานบุคคล ส านักงาน
อธิการบดี ภายในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๒๒ 

 

 6.10 การปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการปรับปรุง ห้องประชุมราชาวดี                   
อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถบรรจุผู้ใช้บริการ จ านวน 100 คน หากหน่วยงานใด              
จะขอใช้ห้องประชุมเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รวบรวมห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย 
และแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้   

เลิกประชุม เวลา 1๒.๓0 น. 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


