
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/2560 

วันพฤหัสบดีที ่14 กันยายน 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๘. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2๔. อาจารย์อารียา จุ้ยจ าลอง (แทน) ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๕. อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
27. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ติดราชการ 
2. นางสาวอรุณี คู่วิมล ติดราชการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ติดราชการ 

 



๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล (แทน) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นายอภิชาติ   สิงห์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
4. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้างานพัสดุ 
5. ดร.จ านงค ์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
6. 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  
  ๑.๑ ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน (สายสอน) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการจัดประชุมพนักงาน มหาวิทยาลัย             
เงินงบประมาณแผ่นดิน (สายสอน) ที่อยู่ในสัญญาจ้างระยะที่ ๓ (เฉพาะผู้ที่ครบระยะสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๒) และพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสัญญาจ้างระยะอ่ืนๆ ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)               
เพ่ือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเร่งรัดการท าผลงานทางวิชาการ ส าหรับการต่อสัญญาจ้าง             
ในระยะที่ ๔ และแนวทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในวันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม             
ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ การประชุมติดตามและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือติดตามและพัฒนาการจัด          
การเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 
อาคาร 7 ชั้น 15 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๑.๓ การประชุมสถาบันขงจื๊อในเขตทวีปเอเชีย ภายใต้หัวข้อ “The Belt and Road” 
  ส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ได้มอบหมายให้สถาบันขงจื๊อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพด าเนินการ
จัดการประชุมสถาบันขงจื๊อในเขตทวีปเอเชีย ภายใต้หัวข้อ “The Belt and Road” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน 



๓ 

 

พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ า กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการ
สถาบันขงจื๊อ ๗๗ แห่ง ผู้รับผิดชอบห้องเรียนขงจื๊อ ๑๔ แห่ง จาก ๓๑ ประเทศทั่วทวีปเอเชีย จ านวนกว่า ๓๐๐ คน 
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๔ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” 
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ                   
“การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕60 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕60  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/2560 โดยไม่มีการแก้ไข   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 ๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก ๓ ส านัก 
  สืบเนื่องจาก อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยกี่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๔ ปี ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้การด าเนินงานของทั้ง ๓ ส านัก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้อ านวยการส านัก ทั้ง ๓ ส านัก ดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ทั้ง ๓ ส านัก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๒ การปรับปรุงสุขาภิบาลโรงอาหารของมหาวิทยาลัย 
  สืบเนื่องจาก สภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และมีมติให้จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงสุขาภิบาล
ของโรงอาหาร และควบคุมคุณภาพ ความสะอาด และราคาของอาหาร น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
และมอบหมายผู้ทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว 



๔ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายโครงการร้านค้าและบริการและกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ประชุมวางแผนร่วมกันในการด าเนินการปรับปรุงสุขาภิบาลโรงอาหารของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งหน้าที่ในการ
ด าเนินการอย่างชัดเจน และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ และอาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง          
หามาตรการในการรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษารักษาความสะอาด และช่วยกันเก็บภาชนะที่ใช้แล้วยังจุดที่มหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไว้ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการที่ส าคัญ จ านวน 
3 โครงการ คือ โครงการก ากับติดตามโครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการบริการวิชาการ
สู่สังคม และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประสิทธิภาพ อธิการบดีจึงต้องการให้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ
ดังนี้ คือ 
  1) คณะกรรมการกลาง มีหน้าที่ก ากับติดตามให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานให้ไปตาม KPI อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  2) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ มีหน้าที่ด าเนินโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการกลาง
ทุกๆ ไตรมาส (3 เดือน) โดยเน้นการรายงานด้านความก้าวหน้าในการด าเนินงาน การใช้งบประมาณตามระเบียบฯ 
ปัญหา และอุปสรรค เพ่ือการก ากับติดตามและพัฒนาโครงการ ให้เป็นไปตาม KPI อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปเป็นรูปเล่มเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือน าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที กล่าวเพ่ิมเติมว่า แต่เดิมนั้นไม่ชัดเจนในเรื่องของพ้ืนที่การ
ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและขอบข่ายของงาน ซ่ึงขณะนี้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ส่วนการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยต้องท าความเข้าใจ              
ก่อนว่าการบริการวิชาการในชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ ต้องเป็นความต้องการของชุมชน และสามารถด าเนินการ
โครงการได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมโครงการอ่ืนๆ ของชุมชนและท้องถิ่นได้ มหาวิทยาลัยควรให้
ความส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และร่วมกันสร้างนวัตกรรมขึ้นมาให้ได้ เมื่อสามารถสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้ แล้ว 
ชุมชนและท้องถิ่นเรียนรู้และเกิดความเข้าใจสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลั ยถึงจะเปลี่ยนฐานะจาก
ผู้ร่วมงานเป็นที่ปรึกษาให้แก่ชุมและท้องถิ่นแทน และค่อยลงพ้ืนที่หรือเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในล าดับต่อไป 

  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข  กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากการเข้าร่วมประชุมของชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดว่า มหาวิทยาลัยควรสอบถามความต้องการของชุมชนและ
ลงพ้ืนที่บริการวิชาการเพ่ือต่อยอดการด าเนินงานของชุมชนมากกว่า เพ่ือสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน
และเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบางโครงการที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ด าเนินการอบรม
ให้แก่ชุมชนนั้น มีหลายหน่วยงานให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามาอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนเป็นจ านวนมาก 
ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนและไม่เกิดประโยชน์ในการด าเนินโครงการ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) การก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

 รายนามกรรมการ KPI ด้านวิทย์ – คณิต มอบหมาย ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที ๓) รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ๑ คน 



๕ 

 

 รายน ามกรรมการ  KPI ด้ านภ าษาไทย/ภ าษ าอั งกฤษ  และสั งคม  มอบห มาย                   
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน  

 รายนามกรรมการ KPI ด้ าน เทคนิ คการสอน/ทั กษะ/ความ เป็ นครู  มอบหมาย                  
1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 

2) การก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการวิชาการสู่สังคม (กรรมการด าเนินงาน ระดับคณะ) 
 รายนามกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบหมาย ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิษณุ  บางเขียว ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน 
 รายนามกรรมการคณะครุศาสตร์ มอบหมาย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต  

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
 รายนามกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมาย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชลิต วณิชยานันต์ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที 
 รายนามกรรมการคณะวิทยาการจัดการ มอบหมาย 1) รองศาสตราจารย์ปรียานุช                

กิจรุ่งโรจน์เจริญ 2) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข 
 รายนามกรรมการวิทยาลัยการดนตรี มอบหมาย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว  

2) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ 
 รายนามกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมาย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
3) การก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการวิชาการสู่สังคม (กรรมการด าเนินงาน ระดับศูนย์ส านัก) 

 รายนามกรรมการส านักคอมพิวเตอร์ มอบหมาย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต 
2) อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม  

 รายนามกรรมการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมาย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมหมาย มหาบรรพต 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า 

 รายนามกรรมการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มอบหมาย 1) รองศาสตราจารย์
ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ 2) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์  

 4.2 การเพิ่มมาตรการป้องกันและเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย   
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รายงานเหตุการณ์กรณีบุคคลต้องสงสัยพยายาม            
ขโมยหนังสือภายในส านักวิทยบริการฯ ซึ่งถือเป็นประเด็นปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยรับทราบกรณีปัญหา           
ที่เกิดขึ้นและที่ผ่านมามหาวิทยาลัย โดยกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นกับส านักวิทยบริการฯ ล่าสุด จึงน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันพิจารณาเพ่ิมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว             
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กล่าวเพ่ิมเติมว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560               
เวลา 12.17 – 12.55 นาที ณ พ้ืนที่ให้บริการชั้น 4 มีบุคคลต้องสงสัยเป็นชายแต่งกายเสื้อเชิ้ตแขนยาวผูกเนคไท            
สีด าใส่สูทสีด าเข้าใช้บริการห้องสมุด อ้างตนว่าเป็นอาจารย์พิเศษของคณะวิทยาการจัดการ บุคคลต้องสงสัยได้ค้นหา
หนังสือและน าหนังสือใส่ถุงสะพายข้างสีด า โดยใช้หนังสือพิมพ์คลุมหนังสือไว้ และเวลา 13.02 – 13.04 นาที 
บุคคลต้องสงสัยลงไปชั้น 1 พยายามจะเดินออกทางประตูส าหรับคณาจารย์และบุคลากร แต่ประตูดังกล่าวปิด
ให้บริการ เนื่องจากก าลังซ่อมแซม เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้บุคคลต้องสงสัยใช้ช่องทางส าหรับนิสิตนักศึกษาผ่าน



๖ 

 

เครื่องตรวจสัญญากันขโมย แต่บุคคลดังกล่าวเลี่ยงที่จะเดินผ่าน  โดยให้เหตุผลว่า จะขึ้นไปดูหนังสือชั้น 7 ก่อน             
แล้วเดินขึ้นลิฟต์โดยสารไป ภาพวงจรปิดได้บันทึกภาพบุคคลต้องสงสัยที่ชั้น 5 ขณะก าลังน าหนังสือมาเก็บโดยตอน
เข้ามา ยังใส่สูทและหิ้วถุงสีด า ตอนออกจากชั้น 5 ถอดสูทออกแล้วน าเสื้อใส่ในถุงสีด าแทน ก่อนเดินลงไปชั้น 1             
เพ่ือออกจากตึก ซึ่งพบว่าก่อนหน้านี้พบว่ามีหนังสือในห้องสมุดหายไปจ านวนหนึ่ง และมีอาจารย์พบเห็นบุคคลต้อง
สงสัยนี้เข้าร่วมการประชุมของมหาวิทยาลัยอีกด้วย  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า หลังจากได้ปรึกษาหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เผด็จ ก๋าค า กรณีที่เกิดเหตุดังกล่าว มีนิสิตนักศึกษาแจ้งเหตุว่าโน้ตบุ๊คของอาจารย์ผู้สอนสูญหาย ซึ่งเป็นช่วงเวลา
เปลี่ยนกลุ่มเรียนของนิสิตนักศึกษา กรณีเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย หรือสิ่งของของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร สูญหาย
ภายในมหาวิทยาลัยและอยู่ในช่วงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมี
มาตรการป้องกัน ก ากับ ติดตาม เพราะถือเป็นความเสี่ยงในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ยังมีจุดเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยอีก 1 จุด คือ
บริเวณประตูทางเข้าข้างร้านกาแฟ Amazon โดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยก ากับและดูแลการเข้า – ออก            
ของบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้คนแปลกหน้าเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย และก่อเหตุร้ายภายใน
มหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยควรหามาตรการในการป้องกันเรื่องนี้ด้วย 

  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยควรท าบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยและบังคับใช้
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือป้องกันบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยแอบแฝงเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย และควรมีวิธีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน
หามาตรการป้องกัน และควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 4.3 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
  กองบริหารงานบุคคลได้จัดท า (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือประกอบ  
การพิจารณาต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณา          
ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 4.4 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง   
  กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าร่างประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง 
เพ่ือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง โดยในข้อ 5 ของร่างประกาศดังกล่าวที่ก าหนดว่า “ให้อธิการบดี
แต่งตั้งคณะกรรมการ” นั้น ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) พิจารณาว่า ควรก าหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการโดยต าแหน่ง หรือก าหนดเป็นตัวบุคคลและควรก าหนดบุคคลใด 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง   
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 4.5 ข้อมูลเปรียบเทียบการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์   
  กองคลัง ได้จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบการใช้
บริการประกอบ ดังนี้  

ธนาคาร ประเภทบัตร อัตราค่าธรรมเนยีม 

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
บัตรเดบิตเฉพาะของธนาคารกรุงเทพ ฟรี 

บัตร Visa, M/C, Premium 1.50% 

กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
บัตร KTB/Visa Debit/Local Debit Card ฟรี 

บัตรเครดติ และบตัรอื่นๆ 0.97 % (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
บัตรเดบิตที่ออกภายในประเทศทุกธนาคาร ฟรี 

บัตร Visa, M/C, JCB ทุกธนาคาร 1.00 % ทุกประเภทบัตร 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกการติดตั้งเครื่อง Electronic Data Capture (EDC) เพ่ือการรับ
ช าระเงินเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาและบุคลากร เป็น 2 ประเด็นดังนี้ 
 1. พิจารณารับช าระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นบัตรเดบิต เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียม 
 2. พิจารณารับช าระบัตรเดบิตและเครดิตค่าธรรมเนียมบัตรผู้จ่ายช าระต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การติดตั้งเครื่อง Electronic Data Capture EDC เพ่ือการรับช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ กสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้ งขจร รองอธิการบดี อาจารย์มรกต  ภู่ทอง                
ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล ด าเนินการต่อไป 

 4.6 การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้าง   
  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอเรื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เรื่องการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้าง   
โดยเห็นควรให้มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทั้งสามกลุ่ม หรือจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือหาแนวทางและ
วิธีการจัดสวัสดิการ 

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้าง   

 4.7 ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง   
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” และส านักงานคณะกรรมการ                    
การอุดมศึกษาได้ด าเนินการตรวจประเมินซ้ า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยยุติการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป และให้รายงาน
จ านวนนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาหากยังเปิดรับนักศึกษาใหม่อยู่จะไม่รับทราบหลักสูตรดังกล่าว ทั้งในและนอก
สถานที่ตั้งนับตั้งแต่วันที่แจ้งไม่รับทราบและประกาศต่อสาธารณะ รวมทั้งแจ้งส านักงาน ก.พ. ต่อไป 
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มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
พิจารณาปรับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี  

 4.8 ขอรายงานผลและขอถอนก าไรส่วนเกินทุน   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบให้บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน 3 แห่ง 
บริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 กองทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 กองคลัง ขอหารือในประเด็น
การขอถอนก าไรส่วนเกินทุน ณ วันที่  31 สิงหาคม พ.ศ.2560 มาจัดเก็บที่บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัย                  
ตามประเภทของกองทุน เพ่ือให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเพียงเงินต้นต่อไป และได้สรุปผลการ
ด าเนินงานกองทุน ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงานกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 

ผู้บริหารกองทุน เงินลงทุน 
ผลตอบแทน/บาท 

ณ วันท่ี 31 ส.ค. 60 
ร้อยละของผลตอบแทน 
ณ วันท่ี 31 ส.ค. 60 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน 
วรรณ จ ากัด 

90 ล้านบาท 844,757.27 0.93 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

100 ล้านบาท 659,438.35 0.66 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนไทย
พาณิชย์ จ ากัด 

150 ล้านบาท 1,327,027.25 0.88 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอถอนก าไรส่วนเกินทุน ณ วันที่  31 สิงหาคม พ.ศ.2560 มาจัดเก็บที่บัญชี             
เงินฝากของมหาวิทยาลัยตามประเภทของกองทุน เพ่ือให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเพียงเงินต้นต่อไป 

 4.9 ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนอาหารส าหรับบริการประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์   
  ส านักงานเขตธนบุรี ได้ด าเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.
2560 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี ส านักงานเขตธนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์และ
เชิญชวนมหาวิทยาลัย สนับสนุนเงินหรืออาหารส าหรับบริการประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ท าหนังสือตอบรับส านักงานเขตธนบุรี          
และร่วมสมทบเงิน จ านวน 25,000 บาท และบริจาคน้ าดื่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 
5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

 4.10 มติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560   
  กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ส่งเอกสารมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 เรื่อง “การส่งเสริมการมี
งานท าส าหรับผู้สูงอายุ” ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือรับทราบมติและขอความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยฯ ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา และทุกหน่วยงานวางแผนในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมตสิมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560   
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 4.11 สรุปจ านวนอัตราที่ได้รับการจัดสรรในการสรรหาฯ ครั้งท่ี 1/2561   
  กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปจ านวนอัตราที่จะด าเนินการสรรหาฯ ตามแผนการสรรหาและ               
การบริหารอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2561 จ านวนทั้งสิ้น 25 อัตรา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จ านวนอัตราที่ได้รับการจัดสรรในการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2561   

 4.12 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/
วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน   
  งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน (บัณฑิตวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมว่า งานประกันคุณภาพ ได้รายงานผล           
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ของหน่วยงาน แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 จ าแนกตามคณะ และเปรียบเทียบระหว่างผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2559 ซึ่งผลการประเมิน พบว่า มีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจาก
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ ซึ่งหลังจากได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้ว ขอความร่วมมือ
จากคณาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาผ่านทางระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ตั้งแต่การเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง ตลอดจน
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือน าเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2557 – 2559 จ าแนกตามองค์ประกอบ 

 ส่วนที่ 3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ส านักฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิต และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2559 จ าแนก
ตามองค์ประกอบ 

 ส่วนที่ 4 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ส านักฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิต และศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี ประจ าปีการศึกษา 2559 ในภาพรวม   

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 

 



๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕60              
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ป ี
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.2 เอกสารพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งส าเนาเอกสารพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
(ฉบับภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 ฉบับ มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลภายในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบ เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้และเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.3 การรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ โครงการ “ขอท าดีเพื่อแผ่นดิน” จากส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
  ชมรมสุริยะอาสาพยาบาลและชมรมอาสายุวกาชาด ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากการเข้าร่วมโครงการ 
“ขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน” สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2560 ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากชมรมสุริยะอาสาพยาบาล และ
ชมรมอาสายุวกาชาดเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.4 การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  อาจารย์ชวลิต จูเจี่ย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แสดง
ความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา เนื่องจากได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา
ต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้อง          
มีรองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ทดแทนในต าแหน่งที่ลาออก ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้เสนอเรื่อง
เพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ธนกร สรรย์วราภิภู อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มารับ
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๕.5 รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งบลงทุน 
  นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล ได้รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งบลงทุน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ติดตามและควบคุมด้านการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ในปี 2560 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 

 



๑๑ 

 

 ๕.6 ขอรายงานตัวเพื่อกลับมาปฏิบัติราชการ 
  อาจารย์เอกรัตน์ รุ่งสว่าง และอาจารย์ยุทธนา อัมระรงค์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชานาฏยศิลป์            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการไปปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ตามค าเชิญของ
มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสร้างสรรค์การแสดงและฝึกซ้อมการแสดง
ให้แก่นักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าร่วมแสดงในงาน The 10th Aniversary of China-ASEAN Education 
Cooperation Week Celebration Gala ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 3 - 
30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.7 การมอบทุนของมูลนิธิเพื่อผู้มีผลการเรียนดีเด่น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา สุวรรณรัตน์ ได้รับมอบหมายให้จัดสรรทุนของ 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิ 
100 ปี บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มูลนิธิชูธง ศิลปี และมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย เพ่ือมอบทุนให้แก่นักเรียนและ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.8 มติการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง การคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Center Admission System :TCAS) 
  ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้แจ้งมติการประชุมสามัญที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่  4/2560 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเ ข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai 
University Center Admission System :TCAS) เกี่ยวกับอัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียม ในการด าเนินงานการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.9 สรุปจ านวนผู้ข้าร่วมประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน (สายสอน) 
  กองบริหารงานบุคคล ได้ส่งสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (สายสอน) ในวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560   

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.10 รายงานการเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ได้รายงานการเข้าร่วมประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในวันที่ 26 - 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 



๑๒ 

 

 ๕.11 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม 
/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ได้รายงานผลการเข้าประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “ศาสตร์
พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” เพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 รายละเอียด           
ดังเอกสารแนบ 
  2) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ได้รายงานผลโครงการประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2560 เพื่อแจ้งให้
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๕.12 สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วย
โปรแกรม WordPress รุ่นที่ 1 และ 2” 
  ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ส่งสรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าเว็บไซต์เผยแพร่
ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress” ส าหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากร
ภายในที่สนใจ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ.
2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 (อาคาร 10 ชั้น 9) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๕.13 รายงานผลการด าเนินการโครงการ 
  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรม : แนะแนวและเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์นิสิตใหม่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 ในระหว่างวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม พ.ศ.
2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๕.14 ข้อมูลการได้รางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการ
พิจารณาจากมูลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ ให้รับรางวัลเกียรติยศระดับโลก ประเภทผู้น าองค์กร
ระดับดีเด่น ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน CEO Leader Award 2017 ได้เข้ารับรางวัล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
กรุงเทพ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๕.15 รายงานผลการจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในเดือน
สิงหาคม 2560 จ านวน 5 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๓ 

 

 ๕.16 รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ 
  งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี ได้สรุปรายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.
2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๕.17 รายงานสรุปผลการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของส านักงาน
อธิการบดี 
  ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษ า 2559               
ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  โดยประเมินใน            
2 องค์ประกอบ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนผลการประเมินรวม 4.63 อยู่ในระดับดีมาก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.18 รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์ ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม            
ตามแผนกลยุทธ์ ด้านการบริการสู่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.19 สรุปผลความพึงพอใจต่อการประชุมบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดีเพื่อมอบนโยบาย           
การบริหารจัดการภายในส านักงานอธิการบดี  
  กองนโยบายและแผน ได้ส่งสรุปผลความพึงพอใจต่อการประชุมบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี
เพ่ือมอบนโยบายการบริหารจัดการภายในส านักงานอธิการบดี ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 
ชั้น 15 อาคาร 7 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.20 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้ส่งรายงานโครงการ/กิจกรรม ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.21 รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในงาน ม.อ. วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2560          
ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๔ 

 

 ๕.22 รายงานโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานโครงการนิเทศนักศึกษา             
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.23 ผลการประกวดดนตรีไทย  
  ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้แจงผลการประกวดดนตรีไทยในโครงการประกวดเดี่ยว
เครื่องดนตรีไทย : เพ่ือพัฒนาทักษะแก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ ครบรอบ 81 ปี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.24 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางเคมี  
  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานผลการด า เนินงาน
โครงการเสริมทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางเคมี ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยาพุทธมณฑล 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.25 รายงานผลการตรวจสุขภาพ  
  ฝ่ายอนามัย ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่นิสิตภาคปกติรับใหม่            
ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 และวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 จ านวน 3623 คน และ
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560            
พร้อมกับพบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 จ านวน 183 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.26 ขอส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ  
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ด าเนินการส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าเดือนสิงหาคม ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 ๕.27 การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย  
  คณะกรรมการทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้มีการทบทวนผลการเรียนของนิสิต
ในมหาวิทยาลัยฯ ที่ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และได้มีการด าเนินการ           
ต่อทุนการศึกษาพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ได้รับทุน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๕ 

 

 ๕.28 สรุปผลการจัดประชุมการน าเสนอและหารือด้านความร่วมมือ MOU  
  งานเลขานุการ ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานสรุปผลการจัดประชุมการน าเสนอและหารือ                
ด้านความร่วมมือ MOU ในการยกระดับคุณภาพการฝึกงานของนักศึกษาประเทศไทยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น               
ของบริษัท อินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งได้มีการจัดประชุมในวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.29 แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ทปอ.) ได้ปรับรูปแบบการรับนักศึกษาเป็น Thai 
University Central Admission System (TCAS) โดยจะเริ่มใช้ระบบใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป             
เพ่ือการด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการรับสมัครนักศึกษา ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาจึงได้จัดท าค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและด าเนินงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการรับนักศึกษา และตารางการจัดกิจกรรม          
การประชาสัมพันธ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.30 โครงการการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดกล่าว
สุนทรพจน์รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร) ในโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ ๑๘ ประจ าปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิต
เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้ประสานงานและ
ด าเนินการจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ 
  การด าเนินการจัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร) 
มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1) จัดท าโครงการและขออนุมัติ โครงการฯ โดยมีหน่วยงานร่วมจัด ประกอบด้วย                
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
   2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
   3) จัดท าก าหนดการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 
    - การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ (ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจาก
คณะต่างๆ ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
    - การประกวดสุนทรพจน์ (รอบคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัย) ในวันพุธที่ ๒๐ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) 
    - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ (ผู้ผ่านการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าประกวดในระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
    - การประกวดกล่าวสุนทรพจน์รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร)             
วันเสาร์ที่  ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา                     
ในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประกวด จ านวน ๖๑ สถาบัน จัดประกวดในหัวข้อ “ทุกปัญหาแก้ได้ ด้วยรู้รัก สามัคคี” 



๑๖ 

 

 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ            
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
ประกวดในโครงการการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 

 ๕.31 รายงานผลการแสดงในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะการออกแบบ 
ดนตรีและศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา 
  สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการแสดงในการเข้าร่วม
โครงการเครือเครือข่ายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะการออกแบบ ดนตรีและศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา  
ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอาคาร ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560     
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 รายงานผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์   
  รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายงานผลการทดสอบวัด
สมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์แผน            
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องผ่านในระดับ B2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 24.01                 
และผลคะแนนมากท่ีสุดของนักศึกษาอยู่ในระดับ B1 คิดเป็นร้อยละ 55.62 และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาความเป็นเลิศ 
โดยภาพรวมระดับ A1 – B1 คิดเป็นร้อยละ 73.27 และระดับ B2 – C2 คิดเป็นร้อยละ 26.73 และกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ 2 ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระดับ B2 ขึ้นไป                    
ผลคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 31.32 และนักศึกษาภาค กศพ. ระดับ B2 ขึ้นไป ผลคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 28.94 และ
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาความเป็นเลิศ โดยภาพรวมระดับ A1 – B1 คิดเป็นร้อยละ 66.40 และระดับ B2 – C2              
คิดเป็นร้อยละ 33.60  

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละสาขาวิชาที่ได้ผลคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ด าเนินการหา
แนวทางและเร่งพัฒนาให้ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 6.3 งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณเกษมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 
เป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณเกษม ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 เลา 10.30 น.            
ณ ห้องสีหราชเดโชชัย อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) อาคาร 27 ชั้น 8  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๗ 

 

 6.4 กิจกรรมวันเปิดโลกชมรม 
  อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาขอเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมวันเปิดโลกชมรมขององค์การบริหารนักศึกษา ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุม อาคาร 1 
ชั้น 4 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 6.5 แนวทางการแก้ปัญหานักศึกษาสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้รับแจ้งว่ามีนักศึกษารวมกลุ่ม                
สูบบุหรี่นอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาหญิง ซึ่งให้เหตุผลว่ามหาวิทยาลัยไม่ให้สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาจึงรวมกลุ่มสูบบุหรี่บริเวณรอบมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็นภาพที่ ไม่ เหมาะสมที่บุคคลภายนอกพบเห็น                  
จึงขอปรึกษาหารือกับผู้ที่เก่ียวข้องอีกครั้งในการจัดสถานที่สูบบุหรี่ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องวางแผนหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

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


