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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2559 

วันอังคารที ่6 ธันวาคม พ.ศ.2559 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
8. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๒. อาจารย์อดิเรก  วัชรพัฒนกุล (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๓. อาจารย์ชัชศรัณย์ จิตคงคา (แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๔. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
๑๕. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
1๖. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
1๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
1๘. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2๑. อาจารย์จักรพงษ์ กังวานโสภณ (แทน) ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ ติดราชการ 
๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ติดราชการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที ติดราชการ 
4. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ติดราชการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ติดราชการ 
6. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ติดราชการ 
7. ดร.จ านงค์   ตรีนุมิตร ติดราชการ 
8. อาจารย์อภิญญา หนูมี ติดราชการ 



๒ 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
5. นายอภิชาติ   สิงห์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
6. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้าพัสดุ 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 1.1 พิธี “ถวายค าปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคล” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร                
เทพยวรางกูร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะจัดพิธี “ถวายค าปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคล” 
ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์ ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.2 รายงานข้อมูลกิจกรรมทางวิชาการ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559) 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 รายงานสรุปการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2560                   
รอบแรก โดยมีผู้มารายงานตัวทั้งหมด 956 คน และได้ปรับปรุงปฏิทินการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ โดยเปิดรับ
นิสิตนักศึกษาใหม่ วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 การให้ทุนการศึกษา จ าแนกตามประเภท
การคัดเลือก 4 ประเภท ได้แก่ รับตรง(รอบที่2) รับโดยพิจารณาจากผลการสอบ GAT/PAT รับโดยพิจารณาจากผล
การเรียน (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. และรับโดยพิจารณาจาก “ความสามารถพิเศษ” 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า ควรเริ่มด าเนินการวางแผน
เตรียมความพร้อมส าหรับต้อนรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 มอบหมายส านักกิจการนิสิตนักศึกษา
ด าเนินการวางแผนกิจกรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาใหม่เมื่อรายงานตัวครบทุกรอบแล้ว จะเริ่มต้น ในการพบปะอย่างไร 



๓ 

 

รวมทั้งฝ่ายเตรียมเอกสารเตรียมความพร้อมการต้อนรับนิสิตนักศึกษาใหม่ควรเริ่มด าเนินการปรับปรุงเอกสารทั้งหมด 
และทุกคณะควรเตรียมปรับปรุงหนังสือเส้นทางสู่บัณฑิตให้พร้อม และฝ่ายประชาสัมพันธ์วางแผนจัดท าป้ายต่างๆ ใน
การต้อนรับนิสิตนักศึกษาใหม่  

มติทีป่ระชุม  รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการวางแผนส าหรับการต้อนรับนิสิตนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2560  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/๒๕๕9 เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 โดยไม่มี      
การแก้ไข   

 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/
๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕9  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 โดยไม่มีการแก้ไข   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรม  
  อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องเรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ              
ในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรมนั้น ไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่มีพ้ืนที่ในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมี
อุตสาหกรรม   

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมาย กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจัดหาพ้ืนที่ในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมี
อุตสาหกรรมให้ทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป และด าเนินการประสานกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร  

 3.2 การจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ของนิสิตนักศึกษา 
  อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ความคืบหน้าการจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์
ของนิสิตนักศึกษา จากที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเรื่องการก่อสร้างอาคารสันทนาการและการกีฬา 1 หลัง 5 ชั้น อยู่ตรง
ข้ามอาคารโรงเรียนมัธยมสาธิต โดยมีพ้ืนที่ในการจอดรถจักรยานยนต์ประมาณ 450 คัน และส าหรับรองรับแขกผู้มีเกียรติ                 
ที่เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาและมีห้องฟิตเนส ซึ่งได้อออกแบบ ความกว้างอาคารประมาณ 10.50 ตารางเมตร และความยาว 48 
ตารางเมตร ใช้งบประมาณไม่เกิน 15 - 18 ล้านบาท   

มติที่ประชุม  รับทราบ การจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ของนิสิตนักศึกษา 

 

 

 



๔ 

 

 3.3 (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน
มหาวิทยาลัย และเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  
  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความคืบหน้า  (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ออกค าสั่งและแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว แต่ส าหรับ (ร่าง) 
ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย การได้มาของตัวแทน
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน นั้น เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในชุดนี้เป็นผู้ด าเนินการว่าจะได้มาอย่างไรต่อไป   

มติที่ประชุม  รับทราบ และ มอบหมายคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เกื้อกูลพนักงาน
มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองบริหารงานบุคคลพิจารณาเรื่องการได้มาของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวปฏิบัติที่ใกล้เคียง
กับคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 3.4 การประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) รอบที่ 2  
  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer 
Assessment) รอบที่ 2 จะเปิดระบบในวันที่ 10-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แต่เนื่องจากว่าได้เปลี่ยนแนวทางการ
ประเมินจึงเปิดระบบในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 หากปิดระบบแล้วสามารถ
ประมวลผลและประชุมภายในเดือนมกราคม โดยกองบริหารงานบุคคลจะจัดท าบันทึกแจ้งเวียนไปทุกหน่วยงานพร้อมทั้ง
แนบประกาศวิธีการประเมิน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการรายได้ในการจัดบริการ          
ที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจ เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และได้มีมติจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 5 เป็นเงิน 385,206.65 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อย
หกบาทหกสิบห้าสตางค์) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 4.2 โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจ าปี 2560  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดจัดงานโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย 
งานปีใหม่ ประจ าปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  เวลา 06.00 น.  พระสงฆ์ 33 รูป ฉันภัตตาหารเช้า บริเวณชั้นล่าง อาคาร 1 
   เวลา 07.30 น.   ผู้บริหารและบุคลากรตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ ์
   เวลา 16.00 น.  อธิการบดี  กล่ าวเปิ ดงาน  พร้อมมอบโล่  เกียรติบั ตร และรางวัล               
      ที่ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 
   เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) จับฉลากของขวัญ 
      ชมการแสดงดนตรีและนาฏยศิลป์ 
  รายละเอียดตามก าหนดการดังแนบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอความอนุเคราะห์ส านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศจัดท าวิดีทัศน์และสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับโล่ เกียรติบัตรและรางวัลประเภทต่างๆ และคณะ



๕ 

 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรีจัดการแสดงและดนตรีไทยบรรเลง เพ่ือน้อมร าลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร              
เทพยวรางกูร รวม 2 ชุด ส่วนของขวัญจับฉลากขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย คนละ             
1 ชิ้น ราคาไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คนละ 1 ชิ้น ราคาไม่ต่ ากว่า 500 บาท และ
มหาวิทยาลัย จ านวน 12 ชิ้น สามารถส่งของขวัญจับฉลาก ณ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 6 ชั้น 11 ภายในวันที่             
20 ธันวาคม พ.ศ.2559   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  
ฟุ้งขจร รองอธิการบดี และนางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
ของขวัญจับฉลากจากผู้ที่มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาจับฉลากในโครงการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจ าปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ 
ประจ าปี 2560 

 4.3 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ก าหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่ง
การเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 
2560 เพ่ือแสดงกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ รายละเอียดและก าหนดการ ระหว่างวันที่ 14,18,19,28 และ 29 มกราคม พ.ศ.2560 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้
ในงานวันคล้ายวันพิราลัยฯ มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณในการด าเนินงานไว้ไม่เกินสองล้านบาท โดยเบื้องต้นถัวเฉลี่ย
งบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ ด าเนินการ ดังนี้  
   ฝ่ายการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ   250,000 บาท 
   ฝ่ายประสานงานกลาง    50,000 บาท 
   ฝ่ายอาหาร จัดเลี้ยง สิ่งของในพิธี ดอกไม้ตกแต่ง 250,000 บาท 
   ฝ่ายทุนการศึกษา มอบโล่    50,000 บาท 
   ฝ่ายประชาสัมพันธ์    250,000 บาท 
   ฝ่ายท าความสะอาด    50,000 บาท 
   กิจกรรมประกวดดนตรี    550,000 บาท 
   กิจกรรมการแสดงโขน    140,000 บาท 
   โล่ และถ้วยรางวัลพระราชทาน   120,000 บาท 
   กิจกรรมตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์   20,000 บาท 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณีโล่ และถ้วยรางวัลพระราชทานของ
กิจกรรมตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาจะเป็นผู้ดูแลให้ ส่วนอาหารกลางวันของนิสิตนักศึกษาให้
เป็นหน้าที่ของกิจกรรมตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เป็นผู้ดูแล 
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  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพ่ิมเติมว่า การเตรียมกิจกรรม “วันคล้าย          
วันพิราลัย” ปีพ.ศ.2560 วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือร าลึกถึงคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา              
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) การน าเสนอผลงานของ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” ในโอกาส
การเสนอชื่อต่อ UNESCO เป็น “บุคคลส าคัญของโลก” ในวาระ “150 ปี การเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” โดยมี
ความต่อเนื่องจากการน าเสนอในปี พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 และพ.ศ.2559 และการเผยแพร่กระบวนการในการ
เสนอชื่อต่อ UNESCO ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็น “บุคคลส าคัญของโลก” 
  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้ 
  1) ในด้านการร าลึกถึงคุณูปการของเจ้าพ่อ ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว โดยก าหนดให้มีกิจกรรม
ต่างๆ ตามประเพณีที่มหาวิทยาลัยเคยปฏิบัติมา ประกอบด้วย การบวงสรวง การวางพวงมาลา การประกาศเกียรติคุณ 
การร าถวายมือ การมอบโล่ การประกอบพิธีสงฆ์ ฯลฯ 
  2) ในด้านความต่อเนื่องของการจัดงาน สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระ “150 ปี การเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” เป็นครั้งที่ 4 
(ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557, ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558, และครั้งที่ 3 พ.ศ.2559) 
   (2.1) ด าเนินงานภายใต้ “โครงการสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ครั้งที่ 4 เพ่ือการเสนอชื่อเป็นบุคคลส าคัญของโลก” ในหัวข้องานว่า “150ปี ศรีสุริยวงศ์ 
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน “ผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ นโยบายทางการทูต การศึกษาเพ่ือปวงชน และการพัฒนา
ทางด้านสาธารณสุข”” 
   (2.2) ประเด็นหัวข้อในข้อ 2.1 เป็นการมุ่งความส าคัญไปที่ช่วงของการเป็นผู้ส าเร็จราชการ 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ระหว่างพ.ศ.2411 – พ.ศ.2416 เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งสามารถน ามาแยกเป็นประเด็นย่อยๆ ได้ดังนี้ 
    1) การส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ 
    2) การวางกุศโลบายในการเจรจาทางการทูต 
    3) การจัดการศึกษาและการวางรากฐานการศึกษาเพ่ือปวงชน 
    4) การพัฒนาทางด้านสาธารณสุข 
   ดังนั้น กิจกรรมด้านวิชาการที่เป็นกิจกรรมย่อยๆ จึงควรมีความเชื่อมโยง ทั้งในส่วนของชื่อ
และสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าว 
  3) กิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ จ าแนกออกเป็น 4 ส่วน คือ 
   (3.1) กิจกรรมด้านพิธีการ ประกอบด้วย การบวงสรวง การวางพวงมาลา การประกาศ
เกียรติคุณ การร าถวายมือ การมอบโล่ การประกอบพิธีสงฆ์ เป็นต้น 
   (3.2) กิจกรรมการแสดง เป็นการร่วมร าลึกของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา ผ่านการแสดง
ต่างๆ 
   (3.3) กิจกรรมการประกวด เป็นการร่วมร าลึกของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ผ่านการประกวด
ความสามารถต่างๆ เช่น การประกวดวงโยธาวาทิต การประกวดร้องเพลง การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
   (3.4) กิจกรรมเชิงวิชาการ เป็นการร่วมร าลึกและเผยแพร่คุณูปการและผลงานของ           
“เจ้าพ่อ” ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการ การเสวนา เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจรรมเชิงวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ และ
จากส่วนกลาง 
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  4) รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการ 
ประเภท/รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

กิจกรรมเชิงวิชาการ 
- นิทรรศการเรื่อง “150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินสู่บุคคล 

  ส าคัญของโลกจาก UNESCO” 
 

- การเสวนาเรื่อง “คุณูปถัมภ์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   
  ที่ถึงพร้อมเป็น “บุคคลส าคัญของโลก” จาก UNESCO” 
  ทั้งนิทรรศการและการเสวนา เป็นการน าเสนอใน 2 มิติ คือ 
  มิติด้านคุณูปถัมภ ์ในบทบาทของผู้ส าเร็จราชการในด้าน  
  (1) การส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือสันติภาพ (2) การวางกุศโลบายการ
เจรจาทางการทูต (3) การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (4) การพัฒนาด้าน
สาธารสุข 
  มิติด้านกระบวนการเสนอชื่อ  เพ่ือเป็นบุคคลส าคัญของโลกจาก 
UNESCO 

 
ฝ่ายวิชาการ มบส. 
 
 

ฝ่ายวิชาการ มบส. 

 

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรน ากิจกรรมการประกวดร้องเพลง
เพ่ือแสดงการเชิดชูเกียรติและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การตอบปัญหา
เศรษฐศาสตร์ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปจัด
แสดง ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 เพ่ือให้ดึงดูดนิสิตนักศึกษาและผู้ร่วมงานได้เข้าชมนิทรรศการ 150 ปี              
ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินด้วย และจะก าหนดการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัด
งานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) อีกครั้งหลังวันหยุดยาวปีใหม่             
พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ และวางแผนการใช้
งบประมาณตามวงเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ เพ่ือน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และ
การจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 4.4 การจัดพิธีท าบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบสตมวาร (100 วัน)  การสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ก าหนดจัดพิธีท าบุญ               
เพ่ือถวายพระราชกุศลในวันครบสตมวาร (100 วัน) ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึง     
พระมหากรุณาธิคุณและร่วมไว้อาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
เพ่ือให้การเตรียมการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม พิธีท าบุญเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในวั นครบ           
สตมวาร (100 วัน) 
  2. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานจัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ฟังธรรม เพ่ือถวายเป็น           
พระราชกุศลฯ  
 



๘ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนงานเพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดพิธีท าบุญ              
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบสตมวาร (100 วัน) การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดชฯ และมอบหมายทุกหน่วยงานส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ได้ที่ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559  

 4.5 การจัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดโครงการ 
อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตามมติ               
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จ านวน 999 รูป ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
รวม 9 วัน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งด าเนินการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท แห่งละ ๒๗ รูป พร้อมกัน 
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่ 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา และ
ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในการบ าเพ็ญกุศลครั้งนี้ โดยแจ้งความจ านงและเขียนในสมัครได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดจ านวนของผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในนามของหน่วยงาน ดังนี้ 
   1. หน่วยงานระดับคณะๆละ 5 คน รวม 20 คน  
   2. วิทยาลัยการดนตรี จ านวน 2 คน 
    3. ส านักงานอธิการบด ี จ านวน 2 คน    
    4. ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จ านวน 3 คน 
    5. โรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 2 คน  

  ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทได้ รูปละ 2,999 บาท โดยให้หน่วยงาน
รวบรวมรายชื่อและใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือใบแสดงความจ านงร่วมเป็นเจ้าภาพส่ งได้ที่ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม (ต่อ 5100) หรือ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (ต่อ 1018) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
ชุมชนเข้าร่วมโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”    

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฯ” 

 4.6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสรุปหลักการและกรอบการประเมินคุณธรรมและ           
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในภาพรวม และปฏิทินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560             
มาเพ่ือให้มหาวิทยาลัย ด าเนินการตามกรอบการประเมินฯ และระยะเวลาตามปฏิทินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด
ต่อไป มหาวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
ส านักงาน ป.ป.ช.  



๙ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/๒๕๕9  
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 การปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Reprofiling) 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
ปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Reprofiling) นั้น กองนโยบายและแผน ส านักงาน
อธิการบดี ได้ด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ฯ ในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.3  การรับรองการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ส าหรับนักศึกษา ในโครงการ
ปริญญาโท การสอนภาษาจีน (2+1) รุ่นที่ 2 
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการประสานงานของสถาบันขงจื้อได้ท า                 
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน ในลักษณะ 2+1 (เรียนปริญญาโท 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน             
และเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
   2. การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 72 คน จ าแนกเป็น 3 รุ่น คือ 
     รุ่นที่ 1 ระหว่างปี ค.ศ. 2014 – 2017 จ านวน 25 คน 
     รุ่นที่ 2 ระหว่างปี ค.ศ. 2015 – 2018 จ านวน 25 คน 
     รุ่นที่ 3 ระหว่างปี ค.ศ. 2018 – 2019 จ านวน 22 คน 
   3. การจัดการเรียนการสอน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ให้แก่นักศึกษาในโครงการนี้จ าเป็นต้องแจ้ง                    
ขออนุญาตจากคุรุสภา เพ่ือให้รับรองการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลังจากจบการศึกษา ซึ่ งขณะนี้นักศึกษารุ่นที่  1 ที่ก าลังเรียนในหลักสูตร                 
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการรับรองจากคุรุสภาแล้ว 
   ส าหรับนักศึกษารุ่นที่ 2 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แจ้งไปยังคุรุสภาเพ่ือขอ
การรับรองการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว
ส าหรับนักศึกษารุ่นที่ 2 ในปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ.2560) ตามรายละเอียดในหนังสือ มบส.ที่ ศธ 0564.01/5282 
ลว. 14 ธันวาคม พ.ศ.2558 
  บัดนี้ คุรุสภาได้รับรองการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา รุ่นที่  2 แล้ว รายละเอียดในหนังสื อคุรุสภา                      
ที ่ศธ 5101.2/2909 ลว. 10 ตุลาคม 2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๐ 

 

 ๕.4 สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์
เทียนจิน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยในส่วนที่ดูแลและก ากับการ
ด าเนินงานของสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เดินทางไปศึกษาดูงาน และประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย            
ครุศาสตร์เทียนจิน และ มบส. ในระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
  2. ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สรุปผลการศึกษาดูงานและประชุม
หารือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน 
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ.2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 
  รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข  
  1. การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อความเป็นจริงอันเป็นสาระส าคัญ ท าให้การแสดงรายการบางรายการ           
ในงบการเงินไม่ถูกต้อง 

  2. รายการที่ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ คือ ไม่มี
หลักฐานให้ตรวจสอบอย่างเพียงพอ 

  3. ข้อมูลเปรียบเทียบจากงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขาดข้อมูลบางส่วน จึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบกับการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้  
  ด้านข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. การจัดท างบการเงินภาพรวม ไม่เป็นไปตามหลัก และนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ขอให้หน่วยงานส ารวจ ควบคุม ดูแล บัญชีเงินฝากธนาคาร และแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน 
  2. การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ เพ่ือบันทึก
ข้อมูลสินทรัพย์ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม และมูลค่าสุทธิให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป 
  3. การรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ขอให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบสาเหตุของผลต่างจากธนาคาร            
ที่ส านักงานใหญ่กับสาขารับรองให้ตรงกัน 
  4. ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบ การอนุมัติเงินยืมให้มีการควบคุม มิ ให้อนุมัติเงินยืมเกินความจ าเป็น  
การติดตามทวงถามให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ลูกหนี้ค้างนานเกินก าหนด           
หากท าให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ให้พิจารณาด าเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยโดยด่วน 
  5.การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยไม่น าไปใช้ประโยชน์ ให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสาธิต เร่งรัด ติดตามการใช้
คอมพิวเตอร์พกพา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 
  6. การควบคุมภายใน ด้านการตรวจสอบพัสดุ ขอให้สั่งการคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด 

  - ด้านการส ารวจและก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน 
  - ด้านการควบคุม ดูแล ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบั ติตาม

ระเบียบให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาด้านการทางวินัย 



๑๑ 

 

  7. โครงการให้บริการวิชาการตามภารกิจของคณะ และส านักต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ขอให้สั่งการ
ให้หน่วยงานในก ากับ และเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย                  
โดยเคร่งครัด 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๕.6 รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งบลงทุน 
  นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ได้รายงานแผนการด าเนินงานการใช้งบลงทุนและติดตามขั้นตอน           
ในการจัดท าแผนการใช้งบประมาณ ทั้งส่วนที่ เป็นงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา             
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (ตามเอกสารแนบ) และได้มีข้อสรุปว่าจากการสอบถามและติดตามข้ันตอนการ
ด าเนินงาน พบว่า ในการของบประมาณดังกล่าวไม่มีการจัดท ารูปแบบและรายละเอียดไว้ก่อน ท าให้การด าเนินการ
ติดขัดเพราะเรื่องต้องไปรออยู่ที่งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นคอขวด และแต่ละรายการปรับปรุงราคากลาง
ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ ท าให้เสียเวลาในการส่งเอกสารไปกลับ ควรหาแนวทางในการแก้ไขส่วนนี้ เพ่ืองาน
ด าเนินการไปด้วยความรวดเร็วต่อไป  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรเร่งด าเนินการติดตามงานปรับปรุง
หอประชุมส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้แล้วเสร็จ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน และส านักศิลปะและวัฒนธรรมเร่งด าเนินการ
ติดตามงานปรับปรุงหอประชุมส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้แล้วเสร็จ และน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาความ
คืบหน้าครั้งต่อไป 

 5.7  รายงานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่ง
ความจงรักภักดี : Sounds of love” และการเลื่อนวันจัดแสดง 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ “เสียงแห่ง              
ความจงรักภักดี : Sounds of love” เข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งรับ
ฟังแนวปฏิบัติ และการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์ของบ้านเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)  
เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยมติในที่ประชุมให้เลื่อนการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ                  
ซึ่งสามารถจัดแสดงได้หลังการบ าเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน จึงท าให้ก าหนดวันแสดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ก าหนดไว้ในวันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ.2560 เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 22 - 24 มีนาคม 
พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการแสดง“เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love” 
เป็นวันที่ 22 - 24 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 

 

 



๑๒ 

 

 ๕.8 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “การศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”               
ปีการศึกษา 2559 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ               
ครั้ งที่  1  ในหัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน” (The 1st National and International 
Conference 2016 on Education for Sustainable Locality Development) ในวันที่  29 กรกฎาคม พ.ศ.
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ 
นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.9 รายงานเรื่อง “4 ค าถาม ข้อตกลง TPP กับประเทศไทย” 
  สถาบันอนาคตไทย ได้ส่งรายงานเรื่อง “๔ ค าถาม ข้อตกลง TPP กับประเทศไทย” หลังจาก         
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ที่มีข้อตกลงกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ภาคพ้ืนแปซิฟิก หรือ TPP (Trans-Pacific Partnership) เพ่ือตอบค าถามว่าเราควรรู้และเตรียมพร้อมอะไร รวมถึง
ควรมีกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองอย่างไร เพ่ือรักษาประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 การจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รวมใจจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีและร่วมร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรม          
ราชสมภพ ปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยน
สถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่ งสรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม                
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กร ตามโครงการการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                  
เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 49 คน และการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา            
มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 98 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๓ 

 

 5.12 รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัย เรื่อง “การสร้างเครือข่าย
โรงพยาบาลเพ่ือการบริหารจัดการเครื่องมือด้วยโปรแกรมประยุกต์ ส าหรับเว็บเพ่ือช่วยบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.13 เชิญร่วมสมัครเพื่อรับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้บริหารบูรณภาพแห่งรัฐ (บบร.) 
  สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรผู้บริหารบูรณภาพแห่ง
รัฐทั้งในระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 27 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 โดยได้จัดสรรสัดส่วนให้ผู้บริหารจากหน่วยงาน
ต่างๆ จ านวน 2 ท่าน สถาบันอนาคตเพ่ือการพัฒนา ขอเรียนเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรฯ สมัครเข้ารับการศึกษา พร้อมส่งหลักฐานการสมัครภายใน 
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 โดยมีค่าอบรมที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบเต็มจ านวน ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารบูรณภาพแห่งรัฐ ระดับพัฒนา จ านวน 69,500 บาท 
  2. ผู้บริหารบูรณภาพแห่งรัฐ ระดับพิเศษ จ านวน 74,500 บาท 
  3. ผู้บริหารบูรณภาพแห่งรัฐ ระดับสูง จ านวน 85,500 บาท 
 

  ทั้งนี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.14 เชิญร่วมส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เศรษฐกิจดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร” Digital 
Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 4 
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร “หลักสูตร
เศรษฐกิจดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร” (Digital Economy for Management : DE4M) ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร 
ประกอบด้วย ผู้ด ารงต าแหน่งระดับกลางถึงระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการระดับผู้อ านวยการกลุ่มงาน ผู้ช านาญการอาวุโส หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป และผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงขององค์กรภาคเอกชน จ านวนกลุ่มละไม่เกิน 25 คน โดยอบรมในเดือน
มกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และศึกษาดูงานในวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ขอเรียนเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เข้าร่วมอบรม
“หลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร” (Digital Economy for Management : DE4M) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่
บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีค่าธรรมเนียม ตลอดหลักสูตร 160,000 บาท (รวมค่าใช้จ่าย                   
ที่เกี่ยวข้องส าหรับการลงทะเบียนฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตร รวมการศึกษาดูงานในประเทศและการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๔ 

 

 5.15 เชิญร่วมสมัครเพื่อรับคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ 
  สถาบั น การสร้ า งช าติ  (Nation-Building Institute - NBI) เปิ ด รับ สมั ค รผู้ ส น ใจ เข้ า เรี ยน               
ในหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพ่ือการสร้างชาติ (นสช.)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาผู้น า                 
ในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคมให้เกิดความคิดที่เปิดกว้าง เข้าใจความเปลี่ยนแปลง มองอนาคต กล้าท าสิ่งใหม่ 
ผ่านการเติมความรู้รอบด้านในศาสตร์สมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาตนเอง การน าองค์กร และการสร้างประเทศ             
สู่อนาคต รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกลุ่มของผู้บริหารระดับสูงในภาคส่วนทั้ง 3 มาร่วมกันพิจารณาหาทาง
พัฒนาประเทศแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยการบริหารงานสมัยใหม่ และกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลง                
ในประเทศไทย สถาบันการสร้างชาติ ขอเรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับ
การศึกษาในหลักสูตร“นักบริหารระดับสูงเพ่ือการสร้างชาติ (นสช.)” ได้จ านวน 1 ท่าน ซึ่งมีระยะเวลาเรียน                
ในหลักสูตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยส่งหลักฐานการสมัครได้ที่สถาบันการสร้างชาติ 
ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 และมีค่าอบรมทั้งสิ้น 85,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียนเรียนและค่าเดินทาง
ศึกษาดูงานในต่างประเทศและ แต่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.16 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ได้รายงานสรุปการเข้าร่วมงานและการลงนามในเอกสาร            
ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.17 แผนการปฏิบัติงานการจ้างท่ีปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการจ้าง คุณกันณิกา ธนพิพัฒน์  เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ             
การด าเนินงานการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน โดยมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559                   
ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.18 ผลการประเมินความพึงใจของโครงการอบรมความรู้ เรื่อง  “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรม เรื่อง “การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” รุ่นที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.19 ผลการด าเนินการและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายได้จากการบริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  คณะกรรมการรายได้ในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และได้จัดส่งรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย และการจัดสรรรายได้ตามภารกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายได้จากการบริการตามภารกิจ เพื่อแจ้งผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการหารายได้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 



๑๕ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.20 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อย
แล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่           
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  
  2) หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานการประกันคุณภาพ และการ
ตรวจสอบภายใน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏจันทรเกษม 
  3) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 
2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  4) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการโครงการส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับครูต้นแบบ และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจตามโครงการและได้เผยแพร่              
ลงในหนังสือพิมพ์ M2F หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และหนังสือพิมพ์แนวหน้า 

  5) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เสนอข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560     
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 
มกราคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 การบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล  แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ         
การพัฒนาหลักสูตร ระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร และสรุปข้อมูลจ านวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 จ านวน 76 หลักสูตร 
หลักสูตรที่จะพัฒนาเพิ่ม (หลักสูตรใหม่) เพ่ือเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 จ านวน 5   หลักสูตร 
หลักสูตรที่รอปิดจาการ Reprofile จ านวน 5   หลักสูตร 
หลักสูตรที่ยังไม่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 5   หลักสูตร 
หลักสูตรที่จะปรับปรุงเพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 1   หลักสูตร 
รวมจ านวนหลักสูตรที่จะปรับปรุงเพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 จ านวน 71 หลักสูตร 
(มีการปรับปรุงแยกหลักสูตรจาก 2 วิชาเอกใน 1 หลักสูตรเป็น 2 หลักสูตร จึงท าให้จ านวนรวมจาก 70 หลักสูตร 
เป็น 71 หลักสูตร) 
   



๑๖ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า การน าเสนอหลักสูตรในที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ควรน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร์โดยตรง เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ ควบคู่ หลักสูตร
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (คบ. 5 ปี) เพ่ือให้เห็นข้อแตกต่างและเป็นทางเลือกให้แก่นิสิตนักศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะครุศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การด าเนินงานภายใน               
คณะครุศาสตร์ การบริการวิชาการและการพัฒนาครู ในวันที่ 12 – 14 ธันวาคม พ.ศ.2559 ได้จัดโครงการอบรม           
เชิงปฏิบัติการจิตอาสาพาน้องเรียนรู้ จังหวัดขอนแก่น และวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2559 สาขาวิชาประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษาได้จัดโครงการเพ่ิมความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูฯ ด้านการสร้างข้อสอบ และโครงการเพ่ิมความ
แข็งแกร่งทางวิชาชีพครูฯด้านกาวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป(TAP) และวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ.
2559 จัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้แบบ STEM Education ครั้งที่ 1  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 ขอเชิญเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ                  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ในสาขาวิชาที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ              
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ด าเนินการเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  อธิการบดี เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษาและประกาศเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

 6.5 ขอเชิญเข้าร่วมงานกตัญญุตา ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย 
   ขอเชิญเข้าร่วมงานกตัญญุตา ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย อายุครบ 7 รอบ (84 ปี) ในวัน
อาทิตยท์ี่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2559  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว ด าเนินการจัดของที่ระลึกในนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  

 6.6 ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวม พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยราชการอ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในการ
บริหารงานทั้งในภาพรวมระดับประเทศและระดับสถาบันอุดมศึกษา ได้มีการเปลี่ยนแปลงออกข้อบังคับและแนว
ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง ข้อบั งคับ ระเบียบ และประกาศของ



๑๗ 

 

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามไปด้วย เพ่ือให้เกิดความราบรื่นในการน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ ์

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการทุกชุด ประชุมหารือและรวบรวมข้อมูล ค้นหาข้อมูลจากท่ีอ่ืน
ที่เก่ียวข้องน ามาเปรียบเทียบเพื่อด าเนินการปรับแก้ไขในล าดับต่อไป  

 

 

เลิกประชุม เวลา 17.35 น. 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


