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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 1/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนำนิมิตกูล รองอธิกำรบด ี
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย   มหำบรรพต รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
5. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุง่โรจนเ์จริญ รองอธิกำรบด ี
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบด ี
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบด ี
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๑๕. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๗. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
1๘. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๑๙. อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจริกิตต์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๒๐. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๑. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๕. อำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนิสิตนักศึกษำ 
2๖. อำจำรย์พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
27. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 
 
 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่6/2561 วันองัคำรที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ.๒๕61 เวลำ 09.0๐ น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ ติดรำชกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสกุ ติดรำชกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ติดรำชกำร 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 
5. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ติดรำชกำร 
6. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล (แทน) ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
2. นำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
3. ดร.จ ำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
4. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำทีห่ัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

  
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม 
  กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย หรือกำรประชุมใดก็ตำม ขอควำมร่วมมือทุกคนเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง หำกมีภำรกิจอื่น ควรให้
ควำมส ำคัญกับกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเป็นหลัก หำกมีควำมจ ำเป็นจริงและไม่
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ ควรท ำบันทึกแจ้งเหตุผลที่ไม่เข้ำร่วมประชุม และควรติดตำมมติกำรประชุม            
ในภำยหลัง เพื่อน ำไปสื่อสำรกับบุคลำกรในหน่วยงำนต่อไป โดยส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้แนบเอกสำร 
กำรประชุมและมติกำรประชุมในเว็บไซต์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (uc.bsru.ac.th) 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 

 



๓ 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  http://uc.bsru.ac.th/  
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL                                                                   โทร 1018 
 

 1.2 ส่งผลการเรียนล่าช้า 
  ได้มีหนังสือร้องเรียน เรื่อง อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียนล่ำช้ำกว่ำก ำหนด ส่งผลกระทบต่อ
กำรวำงแผนกำรเรียนของนักศึกษำ จึงขอมอบหมำยอำจำรย์ผู้สอนควบคุมเวลำในกำรส่งผลกำรเรียน หำกมี
หนังสือร้องเรียนอีกครั้ง จะมีกำรสั่งสอบเพื่อทรำบสำเหตุว่ำเพรำะเหตุใดต่อไป     

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยคณบดีทุกคณะด ำเนินกำรติดตำมและก ำชับให้อำจำรย์ผู้สอนส่งผล
กำรเรียนตำมก ำหนดเวลำ 

 1.3 การจัดกิจกรรม/โครงการ 
  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ในหลำยรูปแบบ เช่น โครงกำรเสริมทักษะนักศึกษำ โครงกำรเสรมิ
ทักษะอำจำรย์และบุคลำกร โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย ควรปฏิบัติตำมตัวช้ีวัดให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลและหลังเสร็จสิ้นโครงกำรแล้วควรมีกำรติดตำมตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ และน ำมำรำยงำนผลให้             
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบทุกครั้ง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.4 ระบบการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ TCAS 
  มหำวิทยำลัยก ำลังอยู่ในช่วงกำรรับสมัครนักศึกษำ ระบบ TCAS เป็นระบบที่ค่อนข้ำงสับสน                   
เกิดปัญหำ “กั๊กที่นั่ง” และท ำให้มหำวิทยำลัยได้รับผลกระทบ โดยก ำหนดที่นั่งไว้ แต่มีผู้ยืนยันสิทธ์ิจ ำนวนน้อย
จึงท ำให้จ ำนวนนักศึกษำที่สมัครเข้ำเรียนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ยังไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
5/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ.๒๕61 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2561 โดยไม่มีกำร
แก้ไข   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 แนวทางการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  สืบเนื่องประเด็นปัญหำในกำรด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกร และได้หำรือกับผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว และให้ทุกหน่วยงำนน ำไปปฏิบัติ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร  กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ หลังจำกที่มีกำรประชุมหำรือเพื่อหำ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกร ได้มีกำรจัดสอบคัดเลือกบุคลำกรใหม่ และโอนย้ำย
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ.2561  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องน ำแนวทำงกำรสรรหำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ไป
ปฏิบัติต่อไป 

3.2 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรด ำเนินงำน              
ในข้ันตอนกำรแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรสรรหำฯ และกำรพิจำรณำกลั่นกรองเพื่อให้ได้รำยช่ือ               
ไม่เกิน 3 รำยช่ือ ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแลว้ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ.2561 ผู้ที่ได้รบั
กำรพิจำรณำกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ เพื่อน ำเสนอเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำมหำวิทยำลัย             
ในครำวประชุม ครั้งที่ 6/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕61 เพื่อพิจำรณำเลือกและแต่งตั้งเปน็
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย เรียงตำมล ำดับอักษร ดังต่อไปนี้ 
   1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ  ผ่องพิทยำ 
   2) อำจำรย์ ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ.2561 
  ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงโดยใช้จ่ำยจำกเงินนอก
งบประมำณ พ.ศ.2561 ในช่วงที่ผ่ำนมำได้เกิดควำมสับสนในกำรปฏิบัติงำน ท ำให้ลูกจ้ำงนอกงบประมำณ             
บำงมหำวิทยำลัยหรือบำงหน่วยงำนเดินขบวนส่งผลให้เกิดควำมวุ่นวำย จนเป็นเหตุให้กระทรวงกำรคลังออก
หนังสือให้ชะลอกำรบังคับใช้ ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงโดยใช้จ่ำยจำกเงิน
นอกงบประมำณ พ.ศ.2561 เพื่อท ำควำมเข้ำใจให้ชัดเจนก่อน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรประเมินคุณธรรมและ              
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 สืบเนื่องจำกกำร
ขอควำมร่วมมือในกำรจัดท ำข้อมูลหลักฐำนเชิงประจักษ์เพื่อรวบรวมจัดส่งให้แก่ คณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ข้อมูลทุกอย่ำงสมบูรณ์พร้อมน ำส่งภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ.
2561 ต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.5 การจัดท า VTR แนะน ามหาวิทยาลัย 
  กำรจัดท ำ วิดีทัศน์แนะน ำมหำวิทยำลัย เพื่อต้อนรับนักศึกษำใหม่ และผู้ปกครองที่เข้ำมำ
ประชุมในมหำวิทยำลัย ควรจัดท ำให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภำคเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 และแผ่นพับ
แนะน ำมหำวิทยำลัย ทั้งฉบับภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษ ควรน ำไปใช้ในโอกำสอื่นด้วย เช่น ผู้บริหำรหรอื
คณำจำรย์ที่เดินทำงไปด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในต่ำงประเทศ ควรมีแผ่นพับแนะน ำมหำวิทยำลัยไปด้วยทุกครั้ง  
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  อาจารย์พรรณนา  พูนพิน กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ VTR 
แนะน ำมหำวิทยำลัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดท ำเป็น VTR 3 ภำษำ (ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน) 
โดยจัดท ำเป็น 3 ส่วน คือ 1) VTR มีเวลำไม่เกิน 1 นำที  VTR สั้นๆ ส ำหรับเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ต่ำงๆ 2) VTR 
มีเวลำไม่เกิน 8 นำที เป็นกำรแนะน ำมหำวิทยำลัยและสำขำวิชำต่ำงๆ 3) VTR มีเวลำไม่เกิน 10 นำที มีจะ
ประวัติมหำวิทยำลัย ส่วนกำรจัดท ำแผ่นพับจะใช้แผ่นพับเดิมขณะนี้ก ำลังด ำเนินกำรจัดพิมพ์เพิ่ม   

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 3.6 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะอนุกรรมการฯ 3 ชุด 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ รองอธิกำรบดี สืบเนื่องรำยงำนผลกำรเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อคัดเลือกประธำนคณะอนุกรรมกำรฯ 3 ชุด ชุดใหม่ วำระ 2 ปี (1 ตุลำคม พ.ศ.2561 – 30 กันยำยน 
พ.ศ.2562) ในวันอังคำรที่ 3 เมษำยน พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน โดยที่ประชุมได้
พิจำรณำบูรณำกำรจำก 3 ชุด เป็น 2 ชุด และได้มอบหมำยบุคคลเป็นคณะอนุกรรมกำรฯ ดังต่อไปนี้  
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ เป็นคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมกำรสร้ำง
รำยวิชำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปเพื่อพัฒนำนิสิตนักศึกษำ  
  2) อำจำรย์ธีรถวัลย์  ปำนกลำง เป็นคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนำนิสิต
นักศึกษำนอกช้ันเรียน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.7 การจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย                 
รวมใจลูกสุริยะ ครั้งท่ี 2” 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรจัดงำนคืนสู่เหย้ำศิษย์เก่ำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ “สำนสำยใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2” ได้จัดท ำ ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกศิษย์เก่ำดีเด่น ประจ ำปี 2561 
และเรื่อง เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรำงวัล “คนดี ศรีสมเด็จ” ประจ ำปี 2561 และ
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกศิษย์เก่ำดีเด่น 
ประจ ำปี พ.ศ.2561 และเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกคนดี ศรีสมเด็จ ประจ ำปี พ.ศ.2561 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่จะต้องด ำเนินกำรจัดส่งในเดือนตุลำคม 2561  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย คณบดีทุกคณะ เร่งด ำเนินกำรส ำรวจหำศิษย์เก่ำที่มีคุณสมบัติและ
ผลงำนที่สมควรได้รับโล่รำงวัลยกย่องให้เป็นศิษย์เก่ำดีเด่น  

 3.8 รายงานผลการปิดตรวจสอบงบการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  อาจารย์มรกต  ภู่ทอง แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  สืบเนื่องกำรรำยงำนผลกำรปิดตรวจสอบงบ
กำรเงินของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ที่ประชุมได้มีมติให้ด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกลำงพิจำรณำตรวจนับครุภัณฑ์ ขณะนี้มีรำยงำนกำรตรวจนับครุภัณฑ์หรือกำรตรวจสอบพัสดุ
ประจ ำปี ทำงพัสดุได้รับเอกสำรจำกหน่วยงำนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังขำด 3 หน่วยงำน ได้ติดตำมให้รีบน ำส่ง
แล้ว และข้ันตอนต่อไปเป็นกำรสืบจำกรำยงำนฯ มีพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ช ำรุด สูญหำยและเสื่อมสภำพ ปัญหำที่
เกิดข้ึน คือ กรณีที่ช ำรุดหรือเสื่อมสภำพ จะด ำเนินกำรขำยทอดตลำด กรณีที่สูญหำยหรือไม่มีตัวตนต้อง
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ด ำเนินกำรสอบหำข้อเท็จจริง หัวหน้ำหน่วยงำนต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง ขอให้ทุก
หน่วยงำนส่งรำยช่ือคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง หลังจำกนั้น เมื่อมีกำรสอบหำข้อเท็จจริง แล้ว พบ 2 
กรณี คือ มูลค่ำของสินทรัพย์ เกิน 1 ล้ำนบำท กำรสอบหำข้อเท็จจริงต้องท ำหนังสือรำยงำนไปยัง
กระทรวงกำรคลัง และกรณีไม่เกิน 1 ล้ำนบำท จะมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรอนุมัติได้  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 3.9 (ร่าง) ประกาศฯ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาหรืออนุญาตการลา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่อง (ร่ำง) ประกำศฯ 
แนวทำงปฏิบัติในกำรพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี และมอบหมำยกองกลำง 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำรวจควำมประสงค์ในกำรพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำของแต่ละหน่วยงำนว่ำจะ
ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติแบบเดิม หรือแนวปฏิบัติแบบใหม่เพื่อหำข้อสรปุและน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิ
เดียวกัน หน่วยงำนใดที่มีควำมประสงค์จะอนุมัติเอง ขอให้ใช้แนวปฏิบัติเดียวกัน คือ กำรลำกิจหรือกำรลำ
พักผ่อน ควรลำล่วงหน้ำ และกำรลำป่วย หำกมำท ำงำนแล้วต้องส่งใบลำทันที ใบลำที่อนุมัติย้อนหลังไม่ควร
เกินภำยในเดือนนั้นๆ  

  นางบุษบงค์  วงษ์พันทา กล่ำวเพิ่มเติม ค ำสั่งฯ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้คณบดี ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก สถำบัน หรือหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ  ได้ด ำเนินกำรแก้ไขตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และน ำส่งไปยังทุกหน่วยงำนทรำบ เรียบร้อยแล้ว และ (ร่ำง) ประกำศฯ 
แนวทำงปฏิบัติในกำรพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบส ำรวจควำมประสงค์ในกำร
พิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำของแต่ละหน่วยงำนว่ำจะด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติแบบเดิม หรือแนวปฏิบัติแบบ
ใหม่ ไปยังหน่วยงำนระดับส ำนัก/สถำบันเรียบร้อยแล้ว และจะน ำข้อสรุปแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในครำวต่อไป   

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์  ฟุ้งขจร ด ำเนินกำรแจ้งไปยังหน่วยงำน
ต่ำงๆ ให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน และน ำเข้ำที่ประชุมทรำบในครำวต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1  รายงานผลการด าเนินการบริหารเงินลงทุน  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มอบให้บริษัทหลักทรัพย์จดักำรกองทุน 3 แห่ง 
บริหำรเงินลงทุนของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 กองทุน และส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกำรบริหำรเงิน
ลงทุนทุกสิ้นเดือนให้มหำวิทยำลัยทรำบ 
  กองคลังจึงขอหำรือในประเด็นกำรขอถอนก ำไรส่วนเกินทุน ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.
2561 ถึง 31 พฤษภำคม พ.ศ.2561 มำจัดเก็บในบัญชีเงินฝำกของมหำวิทยำลัยตำมประเภทของกองทุน 
เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบริหำรเพียงเงินต้นต่อไป ผลกำรด ำเนินงำนสรุปได้ดังนี้ 
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ผู้บริหำรกองทุน เงินลงทุน 
ก ำไรส่วนเกินทุน 

ณ วันที่ 31 พ.ค. 61 
ร้อยละของก ำไรฯ 

ณ วันที่ 31 พ.ค. 61 
บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำรกองทุน

รวม วรรณ จ ำกัด 
90 ล้ำนบำท 129,974.37 0.14 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำรกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 

100 ล้ำนบำท 535,512.52 0.53 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำร 
กองทุนไทยพำณิชย์ จ ำกัด 

150 ล้ำนบำท 548,478.77 0.36 
 

  อาจารย์มรกต ภู่ทอง กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มอบให้
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 3 แห่ง บริหำรเงินลงทุนของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 กองทุน  สืบเนื่องจำก 
ช่วงนี้ภำวะเศรษฐกิจและกำรเมืองไม่เอื้ออ ำนวย ส่งผลกระทบให้ได้รับผลตอบแทนจำกบริษัทหลักทรัพย์              
บำงแห่งไม่ถึง ร้อยละ 0.5 ท ำให้ได้รับก ำไรส่วนเกินทุนรวมกันมูลค่ำไม่สูงมำกนัก จึงขอหำรือที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ให้ชะลอกำรถอนก ำไรส่วนเกินทุนไว้ระยะหนึ่งก่อนเพื่อรอผลตอบแทน
กำรลงทุนเพิ่มสูงข้ึน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้ชะลอกำรถอนก ำไรส่วนเกนิทุน ทั้ง 3 แห่ง ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2561 
ถึง 31 พฤษภำคม พ.ศ.2561 มำจัดเก็บในบัญชีเงินฝำกของมหำวิทยำลัยตำมประเภทของกองทุนไว้ก่อน  

 4.2 การจัดท าป้ายชื่อมหาวิทยาลัย 
  ที่ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคำรที่ 10 
เมษำยน พ.ศ.2561 ได้พิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยตำมบทบำทหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547               
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนฯ และพิจำรณำเรื่องที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
ได้แก่ กำรจัดท ำป้ำยช่ือมหำวิทยำลัย บริเวณปำกซอยถนนอิสรภำพ 15  
  ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำร โดยได้รับควำมอนุเครำะห์
จำก อำจำรย์ ดร.วิสิทธ์ิ โพธิวัฒน์ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ เป็นผู้ออกแบบป้ำยช่ือมหำวิทยำลัย เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย
พิจำรณำ 

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมีความเห็นดังน้ี 
  1) เห็นด้วยในกำรด ำเนินกำรจัดตั้งโครงสร้ำงเสำธงถำวรที่สำมำรถปรับเปลี่ยนธงประชำสัมพันธ์
ได้ตำมวำระต่ำง ๆ บริเวณริมทำงเดินในซอยอิสรภำพ 15 ไปจนถึงสระว่ำยน้ ำมหำวิทยำลัย เพื่อช่วยแก้ปัญหำ            
กำรติดป้ำยไวนิลไม่ถูกที่ถูกทำง และท ำให้มหำวิทยำลัยดูน่ำมองและเป็นระเบียบมำกยิ่งข้ึน 
  2) ให้ปรับแก้โลโก้ภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัยให้มีควำมอ้อนช้อยและมีควำมเข้มแข็งให้
ถูกตำมหลักของกำรเขียนตัวอักษรภำษำอังกฤษ 
  3) แบบอักษรค ำว่ำ “มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ” ให้ใช้ฟอนต์ sri sury wongse 
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  4) แบบโครงสร้ำงป้ำยช่ือมหำวิทยำลัย ให้ใช้เป็นแบบที่ 2 แนวตั้ง โดยปรับฐำนให้ยกสูงข้ึน           
เพื่อประหยัดพื้นที่สำธำรณะและป้องกันกำรเกิดปัญหำกับชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัย และเพิ่มตราพระราช
ลัญจกร และปรับขนาดตัวอักษร เพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

มติท่ีประชุม 1. เห็นชอบ กำรออกแบบป้ำยช่ือมหำวิทยำลัยและกำรจัดท ำเสำธงถำวร โดยมอบหมำย 
อำจำรย์ ดร.วิสิทธ์ิ โพธิวัฒน์ ด ำเนินกำรปรับแก้ไขแบบป้ำยช่ือมหำวิทยำลัยตำมข้อเสนอแนะของที่ประชุม  
  2. มอบหมำยอำจำรย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบดี เป็นผู้ค ำนวณงบประมำณและ                 
หำผู้รับเหมำในกำรจัดท ำป้ำยช่ือมหำวิทยำลัย เพื่อให้คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยจัดสรร                     
เรื่องค่ำใช้จ่ำยต่อไป และมอบหมำย นำยสุวิทย์ มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ส ำรวจ           
จุดติดตั้งโครงสร้ำงเสำธงถำวรที่สำมำรถปรับเปลีย่นธงประชำสัมพันธ์ได้ตำมวำระต่ำง ๆ  บริเวณริมทำงเดิน ในซอย
อิสรภำพ 15 ไปจนถึงสระว่ำยน้ ำมหำวิทยำลัย และภำยในมหำวิทยำลัยทั้งโซนตึกอ ำนวยกำร และโซนโรงเรียน
สำธิต เพื่อสร้ำงอัตลักษณ์และบรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่ดีของมหำวิทยำลัย  
  3. มอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ปรึกษำหำรือกับหัวหน้ำชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัยถึงกรณีกำรจัดท ำป้ำยช่ือมหำวิทยำลัย และขอ
ควำมร่วมมือเพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของชุมชน 

 4.3 รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 สะสม ณ วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

 4.4 จดหมายเชิญจากหน่วยการฝึกอบรมและการให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย 
  ตำมที่อธิกำรบดีได้มอบหมำยให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร สรุปประเด็น            
ในจดหมำยจำกมหำวิทยำลัยอุตะระมำเลเซีย ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ.2561 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
  1)  หน่ วยงำนกำรฝึ กอบรมและกำร ให้ ค ำปรึ กษำ  ( Unitutama Education and 
Consultancy Sdn. Bhd. : UECSB) ของมหำวิทยำลัยอุตะระมำเลเซีย โดยผู้จัดกำรทั่วไป (Associate 
Prof.Dr.Fairo Bin Haji Halim, BCK) ได้ส่งจดหมำยเชิญมำถึงท่ำนอธิกำรบดี เพื่อเชิญร่วมกำรประชุมที่มีช่ือ
เรื่อง คือ “1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leaders” ซึ่งจะจัดข้ึน
ระหว่ำงวันที่ 9 – 15 กันยำยน พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยอุตะระมำเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำร
สร้ำงช่องทำงและเครือข่ำยให้กับผู้น ำนักศึกษำ ในมหำวิทยำลัยในอำเซียนได้มีโอกำสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน รวมไปถึงกำรสนทนำในประเด็นที่ส ำคัญและท้ำทำยที่จะช่วย ส่งเสริม             
กำรร่วมกันสร้ำงผู้น ำในอนำคตของอำเซียน 
  2) ค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียน เท่ำกับ 380 ดอลลำร์สหรัฐต่อนักศึกษำ 1 คน รวมค่ำที่พัก 
ค่ำอำหำร 3 มื้อต่อวัน ค่ำเกียรติบัตร เอกสำรประกอบกำรประชุม และค่ำศึกษำดูงำน 
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  3) ทำงหน่วยงำนกำรฝึกอบรมได้เสนอให้ทำงมหำวิทยำลัยพิจำรณำส่งผู้น ำนักศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรม จ ำนวน 6 รำย ในจ ำนวนรวม 200 รำย และได้แนบแบบตอบกลับมำพร้อมนี้และโปรดตอบกลับ 
ภำยในวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.2561 
  4) หำกมีข้อค ำถำมเพิ่มเติม โปรดติดต่อกลับที่ Mdm.Shahida Husna binti Jamaludin  
ที่ husna.uecsb@gmail.com (013-4620248/04-9284637) หรือ Ms.Roshidah binti Mohamed 
ที่ roshidah.uecsb@gmail.com (019-4170219/04-9284640)  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ และอำจำรย์ ดร.สุทิพยพ์ร 
โชติรัตนศักดิ์ ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมและร่วมกันพิจำรณำถึงเหตุผลและควำมเป็นประโยชน์ในกำรส่ง
นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๕.1 โครงการเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีท่ัวหล้า”  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต และกรุงเทพมหำนคร ได้ร่วมใจกันจัดงำน  
“รำชภัฏน้อมพลี เทิดพระบำรมีทั่วหล้ำ” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ                   
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ระหว่ำงวันที่ 25 – 27 กรกฎำคม พ.ศ.2561               
โดยในวันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ.2561 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ               
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร วันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ.2561 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ กิจกรรม             
จิตอำสำร่วมบริจำคโลหิต และอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ ณ ท ำเนียบรัฐบำล และศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร 
วันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ.2561 เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรท ำบุญตักบำตรตอนเช้ำ พิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ
และถวำยพระพรสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร กิจกรรมเครือข่ำยจิตอำสำ              
และกิจกรรมอื่นๆ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศประชำสัมพันธ์กำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงวันที่ 25 – 27 กรกฎำคม พ.ศ.2561 ให้นักศึกษำและบุคลำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยทรำบ  

 ๕.2 รายงานการสอบข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงกรณีควำมเสียหำยสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ อันเนื่องมำจำกภัยพิบัติ 
พำยุฤดูร้อน ได้รำยงำนกำรสอบข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้ 
  เหตุกำรณ์เกิดข้ึนในวันที่  ๑๗ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลำโดยประมำณ ๑๑.๐๐ น.                   
สภำพอำกำศมีลมแรงมำกกว่ำปกติและเริ่มมีฝนตก หลังจำกนั้นมีลมพำยุกรรโชกแรง ท ำให้เกิดควำมเสียหำย
ภำยในศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ซึ่งหลังคำลำนจอดรถเปิดข้ึนและโครงสร้ำงคำนหลังคำหักพับบำงส่วน 
กระเบื้องหลังคำอำคำรศิลปะอำชำได้หลุดตกลงมำโดนรถของอำจำรย์ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดีได้รับ             
ควำมเสียหำย ไม้กระดกกั้นทำงเข้ำ – ออกหัก ส่วนบริเวณภำยนอกศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดีก็ได้รับ
ผลกระทบจำกพำยุฤดรู้อนเช่นกัน  

mailto:husna.uecsb@gmail
mailto:roshidah.uecsb@gmail.com


๑๐ 
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  คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงพิจำรณำแล้วฟังได้ว่ำ เหตุกำรณ์เกิดข้ึนในวันที่ ๑๗ เมษำยน 
พ.ศ.๒๕๖๑ เวลำโดยประมำณ ๑๑.๐๐ น. ได้เกิดภัยพิบัติพำยุฤดรู้อนพัดผ่ำน ท ำให้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี เสียหำยจริง รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ ด ำเนินกำร 

 ๕.3 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ 
  งำนวินัยและนิติกำร ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำติดตำม          
กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพิทักษ์สถำบันพระมหำกษัตริย์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑               
ณ รัฐสภำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 รายงานการเตรียมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๕ 
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้รำยงำนกำรเตรียมกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ 
รำชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 รายงานผลการแสดงในโครงการเครือข่ายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะการออกแบบ ดนตรี 
และศิลปะการแสดงนิพนธ์ ระดับอุดมศึกษา 
  สำขำวิชำนำฏยศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรแสดงในโครงกำร
เครือข่ำยศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะกำรออกแบบ ดนตรี และศิลปะกำรแสดงนิพนธ์ ระดับอุดมศึกษำ  
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน ๕ โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
  1) โครงกำรลำนบ้ำน...ลำนวัฒนธรรม กิจกรรมกำรแสดงวงดนตรี “บรรเลงศิลป์วัฒนธรรม
สุนทรีย์” 
  2) กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประเพณีสงกรำนต์บ้ำนมอญ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
  3) กิจกรรม Bangkok Special Care : ดูแลผู้สูงอำยุพิเศษ 
  4) โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรศึกษำดูงำน เรื่อง “แนวทำง 
กำรบริหำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่ำนกำรศึกษำวัฒนธรรมท้องถ่ิน”  
  5) โครงกำรเทศน์มหำชำติทรงเครื่อง ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์              
(ช่วง บุนนำค) ผู้ส ำเร็จรำชกำรแผ่นดิน 



๑๑ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว  
และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้รับหนังสือจำกสถำบันขงจื้อ เพื่อยืนยันกำรให้ทุนสนับสนุน 
บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ไปเรียนภำษำและวัฒนธรรม ณ มหำวิทยำลัยเทียนจิน 
นอร์มอล สำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำง วันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน – ๘ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ ำนวน ๒๐ ทุน  
โดยส ำนักงำนส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนนำนำชำติ (ฮั่นปั้น) จะสนับสนุนค่ำที่พัก ค่ำเดินทำง
ภำยในประเทศ และค่ำเรียน ยกเว้นค่ำเดินทำงระหว่ำงประเทศ 
  2) รำยงำนควำมแตกต่ำงในสัญญำของตัวแทนกำรรับนักศึกษำ ๓ ตัวแทน กับมหำวิทยำลัย 
  3) รำยงำนสรุปโครงกำรศึกษำดูงำนและประชุมหำรือควำมร่วมมือด้ำนวัฒนธรรม วิชำกำร  
และงำนวิจัย เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนวิเทศสัมพันธ์กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ National Pingtung University, สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่ำงวันที่   
๑๐ - ๑๔ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ และโครงกำร “กำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษและกำรทดสอบ 
ทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐” ระหว่ำงวันที่ ๑๘ - ๑๙ และ ๒๑ - ๒๕ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ “เรียนร่วมภำษำ
และวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2560 ในวันที่ 6 - 8 มิถุนำยน พ.ศ.2561 
  5) ศูนย์ภำษำ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรศึกษำดูงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ประสำนงำนสอบมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ (TOEIC – Test of English for International Communication) 
ครั้งที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2560 ณ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน (ศูนย์ภำษำ) ในวันอังคำรที่ 5 
มิถุนำยน พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะครุศาสตร์  
  คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) อำจำรย์ ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมกำรประชุมปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำ
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรเป็นครูคุณภำพเป็นเลิศ ในวันอังคำรที่  ๘ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วิทยำลัย 
กำรฝึกหัดครู มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับครู (ภำยใต้โครงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถ่ินโดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง) ณ ห้องประชุม อำคำร ๑ 
ช้ัน ๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 



๑๒ 
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 ๕.9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  โรงเรียนสำธิตฯ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเรียนภำษำอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๒๕ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑  
  2) สรุปผลกำรทดสอบทำงศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O – NET) ของนักเรียนช้ัน ป. ๖,  
ม.๓ และ ม.๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 ตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนฯ 
ประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๑ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำฟิสิกส์ ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกำรประกวดโครงงำนวิจัยระดับอุดมศึกษำ  
ครั้งที่ 4 ณ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 31 พฤษภำคม 
พ.ศ.2561  
  2) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม             
ทำงสังคมและงำนวิจัยของนักศึกษำสำขำวิชำฟิสิกส์ และสำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ในวันที่ 22 และวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ.2560 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 สรุปผลการประเมินโครงการ 
  ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำน ในช่วงไตรมำส
ที่ 1 – 2 ของ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ.2561 
  กระทรวงกำรคลัง ได้ก ำหนดระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำง
โดยใช้จ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณ พ.ศ.2561 ประกำศ ณ วันที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ.2561 และมีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ.2561 เพื่อให้ส่วนรำชกำรที่มีเงินนอกงบประมำณถือปฏิบัติให้เปน็ไปตำม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ.2560 เนื่องจำกในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในเรื่อง
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ดังกล่ำว ยังมีควำมไม่เข้ำใจในกำรด ำเนินงำนของสว่นรำชกำร จึงให้ชะลอกำรบังคับใช้ระเบียบกระทรวงกำรคลงั
ว่ำด้วยกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงโดยใช้จ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณ พ.ศ.2561 ออกไปก่อน จนกว่ำจะมี
กำรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงโดยใช้จ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณ
ต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561  
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดทีี่ 
9 สิงหำคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับอุดมศึกษา TCAS            
ปีการศึกษา 2561 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำ กำรคัดเลือกบุคคล
เข้ำศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ TCAS ปีกำรศึกษำ 2561 โดยมีผู้มำรำยงำนตัวแล้วทั้งสิ้น 1,279 คน และยังมีผู้ที่
ผ่ำนกำรคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จ ำนวน 572 คน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ จ ำนวน 531 คน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต ด้านการประกันการมีงานท า 
  คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
บัณฑิตครุศำสตรบัณฑิต ด้ำนกำรประกันกำรมีงำนท ำ โดยมีบัณฑิตสอบบรรจุได้ในโครงกำรครู กทม. กรณีเหตุ
พิเศษ (ปี 5 ได้บรรจุแล้ว) จ ำนวน 17 คน โครงกำรทุนเอรำวัณ กทม. ปี 1 จ ำนวน 11 คน โครงกำรผลิตครูเพื่อ
พัฒนำท้องถ่ิน ปี 1/61 โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน ปี 4/2560 จ ำนวน 78 คน และโครงกำรผลิตครู                 
เพื่อพัฒนำท้องถ่ิน ปี 5/2560 จ ำนวน 75 คน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1/2561  
  ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ได้จัดท ำปฏิทินกิจกรรม ภำคเรียนที่ 1/2561 โดยมีรำยละเอียด
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  วันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561  
   เวลำ 08.00 – 16.00 น. ปฐมนิเทศรวมนักศึกษำใหม่  
  วันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561  
   เวลำ 08.00 – 12.00 น. ประชุมผู้ปกครอง 
   เวลำ 13.00 – 15.00 น. ประชุมผู้ปกครองแยกสำขำวิชำ   
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  วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
   เวลำ 08.00 – 16.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษำช้ันปีที่ 1 คณะครุศำสตร์ 
       คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
       และคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  วันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
   เวลำ08.00 – 16.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษำช้ันปีที่ 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  วันท่ี 18 – 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561  
   เวลำ 08.00 – 16.00 น.  อบรมคุณธรรมและควำมเป็นไทย  
  วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561  
   เวลำ 08.00 – 12.00 น.  สัปดำห์กิจกรรมแห่เทียนวันเข้ำพรรษำ (วัดในกรุงเทพฯ) 
  วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
   เวลำ 08.00 – 16.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษำช้ันปีที่ 1 และประชุมผู้ปกครอง 
       วิทยำลัยกำรดนตรี 
  วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 วันเปิดภาคเรียนท่ี 1/2561 

มตท่ีิประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑2.5๐ น.  
 
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


