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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2560 

วันอังคารที ่31 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี 
8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบด ี
11. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๖. อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี (แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๗. อาจารย์สมภาศ สุขชนะ (แทน) คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
1๘. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๕. อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๖. อาจารย์พรรณา พูนพิน ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
27. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ติดราชการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ติดราชการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ติดราชการ 



๒ 

 

5. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ ติดราชการ 
6. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ติดราชการ 

 
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.   นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ 
 4.   นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ 

เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม              
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอบคุณคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดเดือนตุลาคม และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวัดเวฬุราชิน และร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ถวายดอกไม้จันทน์ (ผู้เชิญพานดอกไม้จันทน์) 
ณ สวนหลวงพระราม 8 เพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 ผลการเลือกผู้ท่ีสมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 3 ส านัก 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักต่างๆ ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
       สารสนเทศ 
  2) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และ                                  
       เครือข่ายอาเซียน 



๓ 

 

  3) อาจารย์พรรณนา  พูนพิน  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และ 
       สารสนเทศ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่  รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส      
วัฒนไชยยศ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยขอแสดงความอาลัยแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส วัฒนไชยยศ อดีตคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ถึงแก่กรรม โดยเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 22 - 24 และ วันที่ 27 - 28 
ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 19.00 น. และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ วัดประยุรวงศาวาส 
วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อศิริ ศิริสวัสดิ์ชัย                
บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ            
โดยเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่  28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 19.00 น. และพิธี
ฌาปนกิจ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อด ารง มีแก้วกุญชร              
บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี  โดยเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 31 
ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 19.00 น. ณ วัดสุทธาโภชน์ (วัดมอญ) ลาดกระบัง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย 
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย 
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม                
ในวันพฤหัสบดทีี่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 19.00 น. ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕60 
เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.๒๕60  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 โดยไม่มีการแก้ไข   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุ   
  งานวินัยและนิติการ ได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มอบอ านาจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมซึ่งมีอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา รักษาการผู้อ านวยการกองคลัง และหัวหน้า
งานพัสดุ เข้าร่วมพิจารณาถึงขอบข่ายการมอบอ านาจจากอธิการบดีให้ผู้มอบอ านาจเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างและบริหารพัสดุ งานวินัยและนิติการ จึงได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง             
มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เผยแพร่ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ และเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง หากมีข้อสงสัยให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ กองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี  

มติที่ประชุม รับทราบ     

 3.2 การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ดังนี้ 
 

 
 

รอบท่ี 1 Portfolio 

รับสมัคร Clearing House 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ระหว่างวันที่  15 – 19 ธันวาคม 
พ.ศ.2560 

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 
พ.ศ.2560 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 

ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม พ.ศ.
2561 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.3 การจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งในระดับ
หลักสูตร คณะ วิทยาลัย ส านัก/สถาบัน/ศูนย์  ด้วยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่รองรับตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และได้สนับสนุนการก ากับ ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และ
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาต่อไป เพ่ือรายงานผลให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือเสนอผล
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รายงานให้แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 3.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดท า
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คิดเป็นคะแนน 80.09 
และได้ล าดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และได้อันดับที่ 17 ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 77 แห่ง        
ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือเชิดชูเกียรติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับผล            
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับสูงมาก  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.5 การจัดอันดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดท า
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จาการจัดอันดับผลคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานภาครัฐ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน 60 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จ านวน 21 แห่ง รวม 81 แห่ง 
โดยผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คิดเป็นคะแนน 87.17 และได้ล าดับที่ 1            
ของหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ก าหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
(Retreat) เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 

 4.2 (ร่าง) ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2561 (ร่าง) โครงการและรายละเอียด          
การจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2561 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ก าหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์   
แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 
2561 เพ่ือแสดงกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัย จึงได้จัดท า  
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(ร่าง) ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2561 รวมถึง (ร่าง) โครงการ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมสัปดาห์           
แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 
2561 เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมถึงต าแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง และมอบหมายประธานแต่ละฝ่ายพิจารณา
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการในสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2561 และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร 
รองอธิการบดี นัดหมายการประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมต่อไป 

 4.3 (ร่าง) โครงการ และก าหนดการโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจ าปี 2561  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท า (ร่าง) โครงการ และก าหนดการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจ าปี 2561 เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยร่วมกัน
พิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจ าปี 2561 ในวันพุธที่ 27 
ธนัวาคม พ.ศ.2560 

 4.4 (ร่าง) สัญญาให้บริการงานเอกสารและศูนย์ผลิตเอกสาร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการจัดประชุมการจัดตั้ งศูนย์การพิมพ์                  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  3/2560 เมื่อวันอังคารที่  24 ตุลาคม พ.ศ.2560               
โดยมีประเด็นการท าหนังสือของอาจารย์ที่จะท าผลงานนั้น จะต้องมีคนตรวจสอบ และต้องอ้างอิงโรงพิมพ์ ซึ่งบริษัท  
ฟูจิ ซีรอกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ใช่โรงพิมพ์ ที่ประชุมจึงมีมติให้บริษัทฟูจิ ซีรอกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินการ
แก้ไขสัญญา ศึกษาข้อมูลในการจัดตั้งส านักพิมพ์ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยร่วมกัน
พิจารณา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพ่ิมเติมว่า สาระส าคัญของ (ร่าง) สัญญาให้บริการงาน
เอกสารและศูนย์ผลิตเอกสาร มีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้ 
  1) ระยะเวลาการให้บริการตามสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 
  2) ผู้ให้บริการจะช าระค่าบ ารุงสถานที่เป็นรายเดือน จ านวน 20,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) 
  3) อัตราผลตอบแทน ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนผลตอบแทนจากการพิมพ์ให้แก่ผู้รับบริการส าหรับงาน
พิมพ์ที่ผู้รับบริการเป็นผู้จัดหา โดยค านวณจากปริมาณยอดพิมพ์ต่อปี โดยจ่ายผลตอบแทนปีละ 1 ครั้ง ในอัตรา
ผลตอบแทน ดังต่อไปนี้ 
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ยอดใช้งานต่อปี (บาท) อัตราผลตอบแทนแบบขั้นบันได 
1 – 3,000,000 1.5% 
3,000,001 – 5,000,000 2% 
5,000,001 – 10,000,000 8% 
10,000,001 – 25,000,000 11% 
เกินกว่า 25,000,001 14% 

 
หมายเหตุ อัตราผลตอบแทนไม่รวมค่าพิมพ์งานแบบออฟเซท 
  4) ค่าบริการในการผลิตเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ 
   4.1 ถ่ายเอกสารและปริ้นระบบดิจิตอล ขนาด A4 รวมกระดาษปอนด์ขาว 70 แกรม 

 ขาว – ด า 0.50 บาท/หน้า 
 สี  10.00 บาท/หน้า 

4.2 การพิมพ์ด้วยระบบออฟเซท 
การสั่ งผลิตงานแต่ละครั้ง ผู้ รับบริการจะต้องระบุ จ านวน ประเภทสิ่ งพิมพ์ ขนาด                

ชนิดกระดาษ เทคนิคหลังการพิมพ์ การเคลือบ การพับ การส่ง หรือข้อมูลอ่ืนๆ พร้อมส่งไฟล์ภาพสิ่งพิมพ์ตัวอย่างที่
ผู้รับบริการต้องการ ส าหรับใช้ค านวณราคาและจัดเตรียมใบเสนอราคา 

4.3 ค่าบริการเข้าเล่ม 
 ค่าเย็บเล่มและติดเทปกาว เริ่มต้นที่ราคา 10.00 บาท/ชุด 
 ค่าใสสันทากาวแบบ Perfect Binding Book เริ่มต้นที่ราคา 30.00 บาท/ชุด 

หมายเหตุ  
 -  ยอดบริการขั้นต่ าใน ข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ยอดรวมคือ 10,000,000 หน้าต่อปี 
 -  ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ซึ่งผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบช าระ 
 - เอกสารการพิมพ์ต าราเรียน ต้องระบุ ISBN (ผู้ให้บริการเป็นผู้ด าเนินการให้) และชื่อโรงพิมพ์เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) สัญญาให้บริการงานเอกสารและศูนย์ผลิตเอกสาร และมอบหมายคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียด (ร่าง) ดังกล่าว หากมีการแก้ไขให้แจ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร           
เพ่ือด าเนินการแก้ไข และเร่งด าเนินการจัดตั้งศูนย์การพิมพ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในล าดับ
ต่อไป 

 4.5 ขอแก้ไขแบบรายการและเพิ่มงานประตู 
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ขอให้คณะกรรมการตรวจรับงานปรับปรุงกองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 
แก้ไขแบบรายการและเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องในการรับงานปรับปรุงกองคลัง ดังนี้ 
   1) เก้าอ้ียาวนั่งคอย 4 ที่นั่ง ปรับเป็นเก้าอ้ีคอยเดี่ยว จ านวน 40 ที่นั่งเท่าเดิม 
   2) ทางเข้าออกระหว่างห้องที่ปรับปรุงกับห้องที่ท างานเดิม ในแบบมีเพียงกรอบวงกบ          
ไม่มีการติดตั้งประตู เพ่ือความปลอดภัย จึงขอติดตั้งประตูบานเลื่อนเพื่อเข้าออกระหว่างห้องที่ท างาน 
   3) การรื้อวงกบประตูทางเข้าห้องกองบริหารงานบุคคลเดิมเพ่ือขยับออกไปเสมอกรอบ
กระจก และติดตั้งวงกบประตูใหม่โดยใช้บานประตูเดิมเพ่ือให้ห้องท างานดูกว้างขึ้น 
   โดยทั้ง 3 รายการจะหักลบกับรายการเพ่ิมลดที่เกิดขึ้นจากหน้างานจริง จึงไม่มีการขอ
อนุมัติงบประมาณเพ่ิมในการแก้ไขแบบรายการและเพ่ิมงานประตูครั้งนี้ 



๘ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และควรเปรียบเทียบราคาแบบเก่าและแบบใหม่ เพ่ือชี้ให้เห็นงบประมาณในส่วนที่น าไป
บริหารจัดการ และเร่งด าเนินการตามเสนอ 

 4.6 (ร่าง) โครงการ “นวัตกรรมการบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0” 
  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้จัดท า (ร่าง) โครงการ “นวัตกรรมการบริหารจัดการหน่วยงาน
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 มกราคม – วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Nanyang Technology University โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
คือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนระดับส านัก ศูนย์ ระดับกอง และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง            
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 4.7 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
  ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด จะครบวาระ 3 ปี ของการเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากคณบดี ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 เพ่ือให้การด าเนินงานและ           
การประชุมของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงด าเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ในสัดส่วนของคณบดี จ านวน 1 คน  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากคณบดี 

 4.8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา   
ด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงส่งผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 4.9 (ร่าง) ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่นฯ ประจ าปี 2561 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจ าปี 2561 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรก าหนดอายุการท างานของบุคลากร
ว่าควรอยู่ในระยะเวลาเท่าใดขึ้นไปถึงจะอยู่ในเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) 
และได้จัดท ามติย่อการประชุม น าเสนอคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 การมอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
  งานวินัยและนิติการ ได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มอบอ านาจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพ่ือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.3 รายงานการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประจ าปี พ.ศ.2560 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ได้รายงานการเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี พ.ศ.2560 ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560      
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 การกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระด าเนิน
เป็น องค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน จ านวน 6 อาคาร และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ท าหนังสือกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี              
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระด าเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน จ านวน 6 อาคาร และเยี่ยมชม 
แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรอบรมพัฒนาครูประจ าการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง แนวทางและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมพัฒนาครูประจ าการ เพ่ือให้
แนวทางด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงน าเรียนให้    
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๐ 

 

 5.6 ตารางการไปปฏิบัติภารกิจการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าตารางการไปปฏิบัติภารกิจการสร้ างเครือข่าย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.7 รายงานผลการพิจารณาศึกษาข้อมูลการซื้อขายท่ีดิน 
  นางสาวนิภา วัชรินทร์พร ได้ส่งจดหมายเสนอขายที่ดิน ซอยวัดสังข์กระขาย เนื้อที่รวม 892 ตารางวา 
โดยผู้ขายประสงค์ที่จะขายทรัพย์สินดังกล่าว ในราคาตารางวาละ 100,000 บาท และผู้ขายจะรับผิดชอบค่าภ าษี  
ค่าอากร และค่าธรรมเนียมโอน ณ ส านักงานที่ดินฝ่ายละครึ่งกับผู้ซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา         
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลการซื้อขายที่ดิน จ านวน 5 ท่าน เพ่ือศึกษาข้อมูลและส ารวจพ้ืนที่ และจัดประชุม
เพ่ือพิจารณาข้อมูลและสรุปผลการศึกษาข้อมูลการซื้อขายที่ดินดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 การเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (2560 - 2579)            
และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้ง 38 แห่ง ได้รับการเข้าตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
อย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เตรียมการเพ่ือการต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยม             
จากองคมนตรีด้วยเช่นกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการน าเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ             
เพ่ือต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี โดยรวบรวมและส่งข้อมูลมาที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล           
รองอธิการบดี ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  

 5.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
พ.ศ.2560 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เวียนแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับทราบ
และถือปฏิบัติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.10 การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา              
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๑ 

 

 5.11 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคง 
  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ส่งเอกสารวิเคราะห์สถานการณ์
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 1/61 เรื่อง สถานการณ์โรฮีนจา “เหรียญสองด้าน” เนื่องจากสถานการณ์       
ในเมียนมานั้นเป็นที่น่าสนใจของมุสลิมทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดี แสวงประโยชน์ 
ในการสร้างสถานการณ์ต่างๆ ภายในประเทศไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.12 หนังสือร้องเรียนกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จอดรถจักรยานยนต์           
กีดขวางการจราจร 
  ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งหนังสือร้องเรียนกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้น ารถจักรยานยนต์มาจอดในซอยอิสรภาพ 13 ด้านประตูหลังของมหาวิทยาลัยท าให้กีด
ขวางการจราจร ส่งผลให้ประชาชนในซอยเดือดร้อนในการเข้า – ออกจากบ้าน และเกิดการเฉี่ยวชนเสียหาย             
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ และด าเนินการแก้ไขปัญหา 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี และกองอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมเร่งด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 

 5.13 การรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมรองอธิการบดีฝ่ายแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
12 แห่ง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั้ง 38 แห่ง จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.14 หนังสือขอบคุณจากวัดบางไส้ไก่ 
  วัดบางไส้ไก่ ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการจัดทอดกฐิน
สามัคคี ถวายพระสงฆ์ที่จ าพรรษา ณ วัดบางไส่ไก่ ประจ าปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.15 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลให้น้องชาวมอร์แกน 
  ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน ในความดูแลของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการ “พ่ีแบ่งปันให้น้อง ครั้งที่ 27” ระหว่างวันที่ 13 – 30 ธันวาคม พ.ศ.2560  
ณ โรงเรียนบ้านเกาะช้าง ต าบลเกาะพยาม อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง เพ่ือสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 6 x 18 เมตร 
ชื่ออาคาร 62 พรรษา เจ้าฟ้าสิริธร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๒ 

 

 5.16 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ.2561 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
พ.ศ.2561 จ านวน 8 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น โครงการที่กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมด าเนินการ จ านวน 4 
โครงการ และโครงการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.17 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 1 จ านวน 112,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.18 สรุปรายงานการประชุมส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้สรุปรายงานการจัดประชุมการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างส านัก
กิจการนิสิตนักศึกษา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ในวันศุกร์ที่ 20 
ตุลาคม พ.ศ.2560 เพ่ือหารือ 2 เรื่องคือ 
   1) ข้อร้องเรียนกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญ เรื่องการจอดรถจักรยานยนต์ในซอย 
   2) การจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.19 สรุปภาพบรรยากาศการรับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้สรุปภาพบรรยากาศการรับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
เข้ารับทุนการศึกษาต่อเนื่องกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
และมูลนิธิชิน โสภณพานิช 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.20 รายงานกิจกรรม/โครงการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการ
จัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานผลการด าเนินงานและสรุปกิจกรรมโครงการ 
“ท าบุญคณะและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ” ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ 
(985) อาคาร 9 ชั้น 8 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  2) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการอบรม        
เชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนแอพพลิเคชั่นบน Android ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  3) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานผลการไปนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 และวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดนครปฐม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 



๑๓ 

 

  4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สรุปรายงานการเข้าร่วมงานมหกรรม Thailand Tech 
Show 2017 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา     
โดยส่งผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์เข้าร่วม จ านวน 5 ผลงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  5) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) 
ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.21 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปรับพื้นฐานทักษะการเรียนรู้การออกแบบนิเทศศิลป์ส าหรับนิสิตใหม่ 
  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์/ออกแบบกราฟฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการปรับพ้ืนฐานทักษะการเรียนรู้การออกแบบนิเทศศิลป์ส าหรับนิสิตใหม่     
ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอศิลป์ อาคาร 10 ชั้น 1 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.22 ตารางสรุปการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ 
ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.23 รายงานประจ าปีของศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2560 ของศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.24 ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลถวายผ้ามหากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจ าปี 2560 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี จ านวน 3 วัด ได้แก่ วัดแสงธรรม, วัดแสงจันทร์ 
และวัดชัยประสิทธิ์ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ทอดถวายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จึงเรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบุคลากรในหน่วยงานร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศล 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.25 ก าหนดการโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงบ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 2560 “สืบสานประเพณี
ลอยกระทง ร่วมไว้อาลัย ร่วมใจอภิวาท” 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงบ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 2560 
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมไว้อาลัย ร่วมใจอภิวาท” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ลานกิจกรรม 
ชั้น 1 อาคาร 1 และลานหน้าอาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560     
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” (รอบคัดเลือก) 
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย              

ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” (รอบคัดเลือก) ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์รังสิต 

มติที่ประชุม รับทราบ 

6.3 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                  

ด้านการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส านัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การเปิดรับสมัคร              
ในรอบที่ 1 มีนักศึกษาสนใจเข้าสมัครประมาณ 900 คน และในระหว่างเดือนพฤศจิกายน จะด าเนินการออกพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในเดือนธันวาคมจะออกพ้ืนที่เขตต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร และได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในโครงการ “ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 22” จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 28 – 30 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 โครงการประชุมหน่วยพัฒนาผู้เสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ อธิการบดีได้มอบหมาย อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา เข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมหน่วยพัฒนาผู้เสนอหลักสูตรตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร” ณ ห้องเรสซิเดนท์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560             
โดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพ่ือสรุปผล
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผลการประเมินของครูต่อหน่วยพัฒนา และแนวทางการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รวมถึงข้าราชการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เกิดขึ้นจาก
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 
2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย คณบดีทุกคณะด าเนินการจัดท าหลักสูตรพัฒนาครูใหม่เพ่ิมและพิจารณา
หลักสูตรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าหนด 



๑๕ 

 

6.5 การเข้าร่วมจัดผลงานทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดผลงานนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. 
ถึงเวลา 16.00 น. มีนักวิจัยตัวแทนจาก วิทยาลัยการดนตรี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมน าเสนองานวิจัยในครั้งนี้  โดยภายในงานประกอบด้วยบอร์ดนิทรรศการ               
จาก 39 สถาบัน/หน่วยงาน และกิจกรรมการแสดงต่างๆ เช่น การทดสอบยิงปืน BB Gun การแสดงของนักเรียน 
นายร้อย เกษตรอัจฉริยะ Drone UAV จักรยานเพื่อสุขภาพ การฝังเข็ม ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary 
resuscitation : CPR) ศูนย์หนังสือจุฬา เป็นต้น  

มติที่ประชุม รับทราบ 

6.6 สรุปกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
อาจารย์พรรณนา พูนพิน ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

กรมศิลปากรได้มีหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยรวบรวมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเพ่ือบันทึกลงในหอจดหมายเหตุ ร.9 จึงขอความ
อนุเคราะห์ทุกหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรม ส่งข้อมูลที่ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ภายในวันที่  15 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

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


