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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๗/2560 

วันพฤหัสบดีที ่19 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 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 ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๖. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ (แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๗. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
1๘. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
25. อาจารย์พรรณา พูนพิน ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
26. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ติดราชการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ติดราชการ 
4. อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ติดราชการ 
5. นายอภิชาติ   สิงห์ชัย ติดราชการ 



๒ 

 

6. ดร.จ านงค ์ ตรีนุมิตร ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล (แทน) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นางสาวธิดาวัลย ์ ศรีภา (แทน) รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
5. นายกิติพงษ์ พ้ืนพรม (แทน) หัวหน้างานพัสดุ 
6. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

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

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม              
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับที่ 1 โครงการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดให้มีการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                            
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 หรือรางวัล ITA Awards                
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ผ่านเกณฑ์ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2560                
โดยผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็นคะแนน 87.17                
ได้อันดับที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 60 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จ านวน 21 แห่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัล “สถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยมแห่งปี” 
และ “รางวัลศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยมแห่งปี” 
  ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับ
รางวัล “สถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยมแห่งปี” และ “รางวัลศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยมแห่งปี” ในการประชุมสถาบันขงจื๊อ
โลก ประจ าปี 2017 ณ เมืองซีอาน โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เข้ารับรางวัล “สถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยม
แห่งปี” จากฯ พณฯ หลิว เยี๋ยน ตง รองนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชานจีน และ รศ.ดร วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล                  
รองอธิการบดีฯ เข้ารับรางวัล “ศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก นายจ้าว กว๋อ เฉิง รองผู้อ านวยการส านักงาน
ฮ่ันปั้น / สถาบันขงจื๊อ ส านักงานใหญ่ พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร. สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ในฐานะผู้อ านวยการสถาบัน



๓ 

 

ขงจื๊อ ฝ่ายไทย ได้เข้าร่วมการบรรยายในที่ประชุมผู้อ านวยการสถาบันขงจื๊อทั่วโลก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์
เทียนจิน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาก่อตั้งสถาบันขงจื๊อ ได้รับรางวัล “รางวัลหน่วยงานคู่สัญญาการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อ 
(ฝ่ายจีน) ยอดเยี่ยม” เช่นกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้ลงนามความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร                      

ในการร่วมกันผลิตนักเรียนกทม. ให้เป็นครูคุณภาพ และพัฒนาครูกทม. ในโครงการทุนเอราวัณ ในวันที่ 18 ธันวาคม 
2560 พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 10 แห่งดังนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.4 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้แบบ STEM 
Education ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธาน
พิธีเปิดการอบรม และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาระดมความคิดการสร้างกิจกรรม STEM โดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ อบรมระหว่างวันที่  17-18 
ธันวาคม 2559 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก รวม 13 โรงเรียน จ านวน 100 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕60 
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 โดยไม่มีการแก้ไข   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

 

 

 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 รายงานผลการด าเนินงานรายได้จากการบริการตามภารกิจ 
  คณะกรรมการรายได้ในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย 
และการจัดสรรรายได้ตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ได้ทราบผลการด าเนินงานและพิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  รายงานผลการด าเนินงานรายได้จากการบริการตามภารกิจ 

 4.2 (ร่าง) แนวทางการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  มหาวิทยาลัยจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลอีสาน มีความประสงค์จะขอตั้งส่วนราชการใหม่เพ่ิมขึ้น โดยให้เหตุผลว่ามหาวิทยาลัยมีความเจริญเติบโต
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพิจารณาจากจ านวนนักศึกษา อาคารสถานที่ คณาจารย์และ
บุคลากร ภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอจัดตั้งส่วนราชการ
เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่มหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และเพ่ือสามารถรองรับการขับเคลื่อน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มติที่ประชุม   รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่ประสงค์จะด าเนินการจัดท าโครงสร้างใหม่หรือปรับแก้ไข
โครงสร้างเดิม ควรเร่งด าเนินการ และมอบหมายผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีรวบรวมโครงสร้างเดิมและ
โครงสร้างที่ปรับใหม่พร้อมทั้งจัดท าหนังสือแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเพ่ือให้ได้
โครงสร้างที่ถูกต้องตามระเบียบราชการต่อไป  

 4.3 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรม 
  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ          
การขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรม โดยได้ปรึกษากองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ข้อสรุปให้ย้าย
เครื่องมือดังกล่าวไปติดตั้งที่อาคาร 20 ห้องประชุมไพโรจน์  - อุทัยวรรณ เครือรัตน์  และได้รับความเห็นจาก                       
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ปรับแก้ไขใบเสนอราคาและส ารวจความพร้อมของอาคารดังกล่าวเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟ้าแล้ว พบว่า ระบบไฟฟ้าของอาคารเป็นขนาด 250 แอมแปร์ 380 โวลต์ ใช้สายไฟขนาด 70 ตร.มม.จากการ
ส ารวจสภาพสายไฟ เบื้องต้นพบว่าปัจจุบันสายไฟได้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และอาจส่งผลให้ไม่สามารถ
รองรับการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และเพ่ือความปลอดภัยในการใช้พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงสายไฟดังกล่าว สาขาวิชา
เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์ และขอความ
อนุเคราะห์กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมด าเนินการส ารวจและแก้ไขในส่วนของสายไฟที่เสื่อมสภาพดังกล่าว              
เพ่ือความปลอดภัย  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรม (อนุมัติ
งบประมาณจากงบด าเนินงาน) มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต  ด าเนินการพิจารณา                   
แหล่งงบประมาณให้เป็นตามระเบียบราชการต่อไป และมอบหมายกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมด าเนินการ
ส ารวจอาคาร 20 และด าเนินบริหารจัดการปรับประยุกต์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
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 4.4 การขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเล่าเรียนส าหรับนักศึกษาพิการ 
  นายธีรวิชญ์ บุตรสัมฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท าหนังสือเรื่อง ขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเล่าเรียนส าหรับนักศึกษาผู้พิการมายัง
มหาวิทยาลัย โดยส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้เชิญผู้ปกครอง และนายธีรวิชญ์ บุตรสัมฤทธิ์  มาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้พิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ พ.ศ.2551 ซึ่งมหาวิทยาลัย 
ได้มีการประสานไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือหารือและขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุน
ทุนการศึกษาดังกล่าว  และได้รับการตอบรับจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า ได้ให้ความอนุเคราะห์             
ทุนสนับสนุนเพียงภาคเรียนที่ 3/2559 เท่านั้น ซึ่งผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
หากแต่ผู้ปกครองยังมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถช าระค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนอ่ืนที่นอกเหนือจากที่
ได้รับการสนับสนุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ นายธีรวิชญ์ บุตรสัมฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเล่าเรียน  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่ เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาเพ่ิมเติม และน าข้อมูล                       
เสนอที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณาอีกครั้ง 

 4.5 รายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  กองนโยบายและแผน ได้รายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สิ้นสุด ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับงบลงทุน ทั้งสิ้น 41 รายการ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 

ที ่ ผลผลิต 
หมวดรายจ่าย 

(จ านวนรายการ) ตัดเงินจากกองแผน 
(จ านวนรายการ) 

กระบวนการพัสดุ 
(จ านวนรายการ) 

เบิกจ่าย 
(จ านวนรายการ) 

ครุภัณฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 
1 ด้านสังคมศาสตร์ 23 3 26 15 2 
2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5 5 0 
3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 3 10 6 0 

รวม 33 8 41 26 2 

มติที่ประชุม รับทราบ   รายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมอบหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จให้ได้มากที่สุดตามระยะเวลาที่ก าหนด กรณีไม่สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ทันเวลา ต้องใช้งบประมาณคงคลังของหน่วยงาน  

 4.6 ขอให้แจ้งข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจ าปี 
  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบการตรวจนับพัสดุประจ าปีของคณะกรรมการตรวจนับ
พัสดุ ประจ าปี 2559 และ 2560 จากการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจ าปี พบว่า  
   1) ยอดวัสดุคงเหลือตามที่ตรวจนับประจ าปีไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท 
(รายละเอียด 1) 
   2) รายงานของกรรมการตรวจนับพัสดุประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งให้ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน (รายละเอียด 2) 
   3) ยอดวัสดุคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทได้รวมการจ้างท าวัสดุการศึกษา ค่าจ้างเข้าเล่ม
เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ/จ้างพิมพ์/ถ่ายส าเนาเอกสาร น้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น 
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  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอให้ชี้แจ้งว่า 
   1) เหตุใดวัสดุคงเหลือจึงไม่ตรงกับยอดท่ีคณะกรรมการตรวจนับ 
   2) คณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจ าปีได้ตรวจนับวัสดุคงเหลือครบถ้วนทุกหน่วยงานหรือไม่ 
   3) เหตุใดวัสดุคงเหลือจึงมีรายการตามข้อ 3 รวมอยู่ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจ าปี และมอบหมายหน่วยงานที่ไม่ส่งรายงานพัสดุคงเหลือ
(ตามคณะกรรมการตรวจนับ) ด าเนินการจัดท าบันทึกชี้แจงเหตุผลไปยังงานพัสดุเพ่ือรวบรวมส่งส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินต่อไป  

 4.7 ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จ านวน 2 รายการ  
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งรวมในคราวเดียวกัน จ านวน 2 รายการ เพื่อทดแทนก่อนจัดจ าหน่ายรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน  
  รายการที่ 1 รถยนต์มินิบัส จ านวน 1 คัน เป็นเงินประมาณ 3,000,000 บาท 
  รายการที่ 2 รถยนต์ตู้โดยสาร จ านวน 2 คัน เป็นเงินประมาณ  3,000,000 บาท 
  รวมจ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นยานพาหนะและ
ขนส่ง ในการสนับสนุนภารกิจของ คณะ/ส านัก/มหาวิทยาลัย ในการออกเดินทางไปปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ดังกล่าวข้างต้น อาทิ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู และบริการวิชาการสู่สังคม ตลอดจน                     
การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของคณาจารย์ บุคลากร พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1) ควรรวบรวมข้อมูลสถิติอัตราการใช้งาน เช่น อัตราการใช้ ระยะทาง  
  2) ควรส ารวจจ านวนรถที่ใช้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
  3) ควรส ารวจจ านวนพนักงานขับรถ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่  
  4) การจัดซื้อรถเป็นการวางแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย ควรใช้งบประมาณ บกศ. คงคลัง   

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ และนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้รถ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 
100 ปีศรีสุริยวงศ์  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 รายงานกระบวนการพิจารณาคดีและค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง 
  งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้รายงานกระบวนการพิจารณาคดีและค าพิพากษาของ
ศาลปกครองกลาง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.3 รายงานผลการจัดตั้งศูนย์การพิมพ์ 
  กองคลัง ได้รายงานผลการจัดตั้งศูนย์การพิมพ์ และเพ่ือให้การด าเนินการด้านศูนย์การพิมพ์เป็นไป
ตามสัญญา จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ เบื้องต้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ เบื้องต้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพ่ือแจ้งรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอ
โครงการฯ เบื้องต้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 สรุปสาระส าคัญจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในกลุ่มกรุงเทพมหานครของ พลเอกดาว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
  ฝ่ายวิชาการ ได้สรุปสาระส าคัญจากการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มกรุงเทพมหานครของ 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.6 ประกาศฯ เรื่อง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับโล่ เกียรติยศในการปฏิบัติราชการ และ
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้บริหาร และบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล 
  งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งฯ กองบริหารงานบุคคล ได้ส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
   1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ที่จะเข้ารับโล่เกียรติยศในการปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครบ 25 ปี ประจ าปี 2561 
   2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา 
เป็นผู้บริหาร และบุคลากรดีเด่น เพ่ือเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยงานปีใหม่ ประจ าปี 
2561 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.7 ขอความอนุเคราะห์จัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูประจ าการ 
  มูลนิธิครูจูหลิง ปงกันมูล จะจัดสถานที่ของมูลนิธิฯ และโรงเรียนอนุบาลดอยหลวงให้เป็นพ้ืนที่             
แห่งการเรียนรู้ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม            
เพ่ือพัฒนาครูประจ าการด้านดนตรี นาฏศิลป์  และศิลปะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  ชาญเลขา              
ได้ประสานงานในเบื้องต้นไว้แล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๘ 

 

 5.8 หนังสือขอบคุณ จากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช 
  ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ได้ส่งหนังสือขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลศิริราช 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.9 หนังสือขอบคุณ จากส านักงานเขตธนบุรี 
  ส านักงานเขตธนบุรี ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพิธีวางดอกไม้จันทน์
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม                   
พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ “150 ปีมหาบุรุษรัตโนดม ผู้ส าเร็จราชการ
แผ่นดิน” และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 
2561 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ก าหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่ง
การเชิดชู เกียรติ  และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุนนาค)                               
ประจ าปี  2561 จึงได้น าโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่ งการเชิ ดชู เกียรติ  “150 ปีมหาบุรุษรัตโนดม                         
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 14, 17 - 19 มกราคม พ.ศ.2561 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๕.11 ข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เบื้องต้น (Pre-Ceiling) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้สรุปข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิ งยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Pre-Ceiling) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.12 หนังสือขอบคุณจากมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (International Mobility Program) 
               มหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ให้
การต้อนรับอย่างอบอุ่นในโอกาสที่คณะนักศึกษาและคณาจารย์ระดับบัณฑิตวิทยาลัยเยี่ยมมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 
ตุลาคม 2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13 สรุปการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหล า 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้สรุปการไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหล า 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๙ 

 

 ๕.14 รายงานผลการด าเนินการโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับนักศึกษา ประจ าปี 2561  
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้รายงานผลการด าเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุกการรับนักศึกษา 2561 ในวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม และช่วงเดือนพฤศจิกายน 
ถึงเดือนธันวาคม ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.15 การพัฒนาระบบจองห้องประชุมแบบออนไลน์  
               ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมแบบออนไลน์เสร็จสิ้นเรียบร้อย
และพร้อมต่อการใช้งาน และได้แนบคู่มือการใช้งานระบบการจองห้องประชุมแบบออนไลน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.16 การซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน                  
ในสถาบันอุดมศึกษา 
               ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เพ่ือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการออกข้อบังคับและถือปฏิบัติ  
ตามมาตรฐานหลั ก เกณ ฑ์ ที่  ก .พ .อ . ก าหนด โดยก าหนดให้ ข้ า ราชการผู้ ที่ ได้ รับการต่ อ เวลาราชการ  
จะต้องปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย และขอให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ 
เฉพาะเพ่ือประโยชน์แห่งการสอนและวิจัยเท่านั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.17 รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560” 
               กองนโยบายและแผน ได้สรุปผลความพึงพอใจและประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุม                  
เชิงปฏิบัติการ “ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ในวันจันทร์ที่ 30 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.18 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการอบรมความรู้ เ รื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
               กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการอบรมความรู้ เรื่อง  
“การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๐ 

 

 ๕.19 สรุปรายรับ – รายจ่ายงานเกษียณอายุราชการ 2560 
               กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย งานเกษียณอายุราชการ 2560                     
ในวันที่ 26 กันยายน 2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.20 ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
               ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ส่งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.21 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมของกรมอเมริกาและ
แปซิฟิกใต้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ กระทรวงการต่างประเทศ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.22 รายงานผลการฝึกอบรม 
               กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการฝึกอบรม เรื่อง การสร้างโมเดลสามมิติบ้าน             
ชั้นเดียวอย่างละเอียด ค านวณปริมาณวัสดุ และถอด BOQ แบบ Real Time ด้วยโปรแกรม Sketch Up และ 
Profile Builder 2 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.23 รายงานการประชุม เรื่อง “การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้สรุปรายงานการประชุมเรื่อง “การประชุมขับเคลื่อนการยกระดับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ท าเนียบองคมนตรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.24 การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ ประจ าปีการศึกษา 2560  
               ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ ประจ าปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสุริยะ อาคาร 1 ชั้น 2 M 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.25  รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
               1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่                 
9 – 12 พฤศจิกายน 2560 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่ 
20 – 22 พฤศจิกายน 2560 



๑๑ 

 

   3. รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ระหว่าง
วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.26 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ  
               คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิ จกรรม / 
โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ได้รายงานผลการไปราชการต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมงาน
แข่งขันแอนิเมชั่นนานาชาติ ณ สถาบันนันยางโพลีเทคนิค ระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
  2) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 กิจกรรม  
  3) สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ได้รายงานผลการไปราชการต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมการ
น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านจิตรกรรมสีน้ า ณ ประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม ระหว่างวันที่ 23 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2560  
  4) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การผสานระบบตรวจจับร่วมกับระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2530 และ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.27 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ  
               คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / 
โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการ ท านุ บ ารุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และโครงการในพระราชด าริ : เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในวันลอยกระทง ณ อบต. บางน้ าผึ้ง อ.พระประแดง                  
จ.สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  
  2) สาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้รายงานผลการเข้าร่วมแสดงงานในเทศกาลการเต้นนานาชาติ 2560              
ณ สถานทูตโปรตุเกส ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
  3) สาขานาฏยศิลป์  ได้รายงานผลการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่  13  
ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ตึกนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับรางวัลดังรายละเอียดแนบ                
ในการนี้ สาขานาฏยศิลป์ จึงขอให้พิจารณาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.28 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
               สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม 
/ โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ                
การให้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการส ารวจ ได้ลงเผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, หนังสือพิมพ์สยามรัฐ, สถานีโทรทัศน์, ส านักข่าวไทย, ส านักกรมประชาสัมพันธ์ และเว็บไซด์
ประชาไท  



๑๒ 

 

  2) รายงานผลการเข้าร่วมโครงการการเข้าร่วมจัดงานแสดงผลงานวิชาการวันนิทรรศการวิชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ประจ าปี 2560 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียน     
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ จังหวัดนครนายก 
  3) รายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารรับใช้สังคม” ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2560 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.29 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ  
               คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม 
/ โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ ได้เผยแพร่ผลงานการประพันธ์และขับร้อง
เพลง วันที่ฟ้าได้เทวดากลับคืน ทางเว็บไซต์ และหนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 26 ตุลาคม 2560  
  2) คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  และครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 
  3) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นห้ามท า
โพลล์การเมือง แก้ชี้น าหรือป่วนซ้ าเลือกตั้ง ได้ลงเผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  
   4) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ได้รายงานผลประจ าเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2560 การเข้า
รับการอบรมทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.30 สรุปการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน  
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้สรุปตารางการส าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.31 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
               คณะรัฐมนตรี ก าหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการก่อหนี้ โดยรายจ่าย
ลงทุนปีเดียวจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรื อจัดหาจาก
ต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้อง
ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 กรมบัญชีกลาง จึงขอให้มหาวิทยาลัยติดตามการเร่งรัดการก่อหนี้และ
การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็น                      
ผู้ประสานงานระหว่างกรมบัญชีกลางกับส่วนราชการ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า สนับสนุนข้อมูลรวมทั้งช่วยแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะมีผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะประสานงานและเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการหรือคณะท างานในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๓ 

 

 ๕.32 การเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
               ประธานคณะกรรมการด าเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้แจ้งหมายก าหนดการเสด็จ  
พระราชด าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 4 – 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องประปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.33 การจัดประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี 2561 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดจัดประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่  24 – 26 ธันวาคม 2560 ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง                    
โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

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 การแสดง แสง เสียงและลีลาอาภรณ์ (เดินแบบผ้าไทย) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแสดง แสง เสียงและลีลาอาภรณ์ (เดินแบบผ้าไทย)                   
ในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ “150 ปีมหาบุรุษรัตโนดม ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” ประจ าปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 13 – 14, 17-19 มกราคม 2561  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานด าเนินการส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการแสดงที่                                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา เพ่ือด าเนินการจัดกลุ่มและแจ้งรายละเอียดก าหนดการซ้อมการแสดง แสง 
เสียงและลีลาอาภรณ์ (เดินแบบผ้าไทย) ในล าดับต่อไป 

 6.3 พระราชทานถ้ายรางวัล 
  ตามที่มีหนังสือขอให้น าความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี               
ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจ านวน 4 ถ้วย ส าหรับเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีไทย การประกวด                  
วงโยทวาทิต การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการประกวดตอบปัญหาเศรษศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 
มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้น าความกราบทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว 
ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานและใช้ส าหรับการประกวดในครั้งนี้เท่านั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๔ 

 

 6.4 ข้อมูลส าคัญทางวิชาการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายงานจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/1 
ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAT ปีการศึกษา 2561 ของ ทปอ.(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 
2560) มีจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์ 405 คน แผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามรอบการรับสมัคร 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งหมด 4,757 คน ปฏิทินการด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1(1/2) การรับด้วย portfolio 
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 และปฏิทินการด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการ
สอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 
เวลา 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 และคณะครุศาสตร์ได้จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์การด าเนินการ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

 6.6 การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์  
  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
พัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และได้ด าเนินการจัดท าระบบเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล และกองอาคารสถานที่ฯ ศึกษาข้อมูลการ
น าระบบจองห้องประชุมออนไลน์ไปใช้งานในล าดับต่อไป  

 6.7 กีฬาสานสัมพันธ์ BSRU ต้อนรับปีใหม่ 2561 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม”กีฬาสานสัมพันธ์ BSRU ต้อนรับปีใหม่ 2561” ระหว่างวันที่ 21 - 26 ธันวาคม 2560 
จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ กีฬาสานสัมพันธ์ BSRU ต้อนรับปีใหม่ 2561 

 6.8 ระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) 
  นางสาววรรณด ี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน         
(Peer Assessment) ได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยเริ่มเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 22 
ธันวาคม 2561  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานแจ้งบุคลากรในสังกัด เข้าด าเนินการในระบบประเมินบุคลากร
โดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561  



๑๕ 

 

เลิกประชุม เวลา 12.40 น. 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


