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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/๒๕61 

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕61 เวลา 13.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต ที่ปรึกษาด้านแผนและงบประมาณ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 

10. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญม ี  กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๖. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
1๘. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๕. อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๖. อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
27. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 
 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 วันศกุรท์ี่ 7 ธันวาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 13.0๐ น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ติดราชการ 
2. นายสุวิทย์ มุดทะเล ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกองอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายกิตติพงษ์ พ้ืนพรม รักษาการหัวหน้างานพัสดุ 
5. นายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
6. ดร.จ านงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส 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 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 งานเสร็จสิ้นไปด้วยดี             
ขอมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต และ
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ด าเนินการสรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามฯ ขององคมนตรี เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งสู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น การผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมหมาย มหาบรรพต และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก ด าเนินการสรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามฯ ของ
องคมนตรี  
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 1.2 การจัดพิธีไหว้ครูดนตรีของวิทยาลัยการดนตรี  
  วิทยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธี ไหว้ครูดนตรี                  
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.3 การจัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "ทิศทางการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ฉบับท่ี 20” 
  นักศึกษาชั้นปีที่  4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            
จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "ทิศทางการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20” ในวันที่ 8 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 วิทยากรโดย รศ.สุขุม นวลสกุล นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก                      
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโน
ดม (ช่วง บุนนาค) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.4 การเปิดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์      
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
และจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์                     
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561                          
ณ วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือระดมความคิดเห็น
เป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจ              
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยงาน
ราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานราชการในอ าเภออู่ทอง องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน ผู้น าชุมชน 
และผู้น ากลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคมในอ าเภออู่ทอง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         
ครั้งที่ 8/๒๕61 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61   

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 โดยไม่มี               
การแก้ไข  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 (ร่าง) ค าสั่ง ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตามโครงการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่ง ประกาศฯ 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่                 
พ.ศ.2562 และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และน าส่งไปยังหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานด าเนินการตามค าสั่ง ประกาศฯตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 3.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ด าเนินงานตรวจติดตาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ 
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา เข้าไปตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://survey.bsru.ac.th                   
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าผลการด าเนินงานดังกล่าว มาจัดท าเป็นรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งขณะนี้จ านวนผู้ ตอบแบบประเมินฯ                
ยังไม่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้บริหารทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากร
ภายในหน่วยงานเข้าไปตอบแบบประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://survey.bsru.ac.th ของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวมาจัดท าเป็นรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป 

 3.3 รายงานเหตุทรุดตัวของฝ้าเพดานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกิดเหตุก๊อกน้ าบริเวณ ชั้น 2 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศช ารุด ท าให้เกิดน้ าท่วมขังและส่งผลให้ฝ้าเพดานทรุดตัวและ 
พังลงมา ท าให้ระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ จึงขอแจ้งปิดท าการในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพ่ือด าเนินแก้ไข
กรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และได้ด าเนินการจัดท าบันทึกรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือขอจัดสรร
งบประมาณในการปรับปรุงต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบหมายกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมด าเนินการประเมินราคา                       
เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงต่อไป  

 

 

http://survey.bsru.ac.th/
http://survey.bsru.ac.th/
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 3.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ากรอบอัตราก าลัง ระยะสี่ปี พ.ศ. 2562 – 
2565 ครั้งท่ี 2 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท า
กรอบอัตราก าลังระยะสี่ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 – 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 
– 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานส่งกรอบอัตราก าลังฯ 
ให้กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่ยังไม่ส่งกรอบอัตราก าลัง รีบด าเนินการจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง ระยะสี่ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ส่งให้กองบริหารงานบุคคลต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสม ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม รายงานสรุปผล                   
การจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จากระบบ GFMIS) ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ.2561 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการของภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561               
โดยภาพรวม 96 เปอร์เซ็นต์ (รายจ่ายประจ า 98.36 เปอร์เซ็นต์, รายจ่ายลงทุน 88 เปอร์เซ็นต์) ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวม 91.96 เปอร์เซ็นต์ (รายจ่ายประจ า 93.97 เปอร์เซ็นต์, รายจ่ายลงทุน 82.51 
เปอร์เซ็นต์) และมีการกันเงิน ดังนี้ รายจ่ายประจ า : งบอุดหนุน วิจัย = 1,410,540 บาท รายจ่ายลงทุน : 
งบก่อสร้าง 3 รายการ = 18,135,058.80 บาท (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 14,110,600 บาท, 
ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 15  3,356,458.80 บาท, ปรับปรุงหน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
เข้าสู่เชิงพาณิชย์ 668,00 บาท) 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายการการเบิกจ่ายงบประมาณ ศึกษา
ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณให้ละเอียด และก ากับติดตามการใช้งบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามมาตรการของภาครัฐ  

 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  ด้วยนางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะครบวาระ 
การด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน พ.ศ.2547 โดยการน า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ                  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 
  

  

 

   
 
 
 4.3 การสอบถามความประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน/
นักศึกษาฮังการี ในปีการศึกษา 2562 
    ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือสอบถามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาฮังการี ที่ต้องการจะมา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปีการศึกษา 2562  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณบดีทุกคณะศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากหนังสือสอบถาม                     
ความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาฮังการี ที่ต้องการจะมาศึกษาในมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปีการศึกษา 2562 

  4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าฯ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าโครงการ “คืนสู่ เหย้าศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ)” ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561  
เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
  1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานแก่
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เพ่ือช่วยให้การด าเนินการของสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
  2. คณะกรรมการอ านวยการ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานในการจัดโครงการ             
“คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ) ” ครั้งที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
  3. คณะกรรมการด าเนินการจัดโครงการ “คืนสู่ เหย้าศิษย์ เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ)” ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561   
   3.1 กรรมการฝ่ายก ากับเวที การจัดประชุม และพิธีการ  
   3.2 กรรมการฝ่ายพิธีการ 
   3.3 กรรมการฝ่ายการประเมินผลการจัดกิจกรรม  
   3.4 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหภัส อินทรีย์ กรรมการ 

8. นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที ่
9. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที ่
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   3.5 กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ จัดท าเอกสาร โล่ เกียรติบัตร และประชาสัมพันธ์ 
   3.6 กรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน 
   3.7 กรรมการฝ่ายการเงินและจ าหน่ายบัตร 
   3.8 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และเวที ไฟ แสง สี เสียง 
   3.9 กรรมการฝ่ายการแสดงและดนตรี 
   3.10 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ จราจร ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าฯ และมอบหมาย
คณะกรรมการทุกฝ่าย ด าเนินโครงการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  
10/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)            
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ามติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕61 น าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 การพระราชทานถ้วยรางวัล  
   มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือเรื่อง ขอพระราชทานถ้วยรางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จ านวน 5 ถ้วย ในงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์                     
(ช่วง บุนนาค) ส านักพระราชวังได้น าความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานถ้วยรางวัลดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มุ่งสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ซึ่งเกิดจากการน้อมน าพระราโชบายมาด าเนินงาน และยังได้เยี่ยมชม
นิทรรศการ “พัฒนาท้องถิ่นและครูไทยภายใต้ร่มพระบารมี” ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1  
               มหาวิทยาลัย ได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบุคคล
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ทั่วไป และหารายได้เป็นทุนการศึกษา ในการก่อตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  5.6 ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและรูปเหมือนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) และงานสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 2561 
    ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)              
ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและรูปเหมือนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันจันทร์ที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ โรงหล่อรุ่งเรืองทรัพย์ ถนนส าเนาพัฒนา ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม และเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 2561 “สืบสาน
ประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ องค์มหาวชิรลงกรณฯ” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 และโรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.7 รายงานการเข้าร่วมประชุม 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ได้รายงานการเข้าร่วมประชุมกับอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏประธานภูมิภาคต่างๆ เรื่อง โครงสร้างและสถานะบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้
การจัดตั้ งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ ดร.สุ วิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมรตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมปลั่ง มีจุล อาคาร
ส านักงานคณะรัฐมนตรีหลักเก่า 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ส านักกิจการนักศึกษา ได้สรุปภาพการจัดโครงการอบรมสิทธิและหน้าที่ชายไทยตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 
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  2) กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรเพ่ือแนะน าชื่อบุคคล  
เพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภายื่นต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครได้ออกหนังสือเพ่ือ
เป็นหลักฐานแสดงว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรเพ่ือแนะน า  
ชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
  3) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รายงานการประชุมหารือกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
แผนงานการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้อง 
Ballroom c ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น  
  4) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร  
โสภณาภรณ์ ได้รายงานผลการประชุมโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นภายใต้  
ความร่วมมือ มรภ.-สกว. เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  5) คณะครุศาสตร์ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  6) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้สรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” 
  มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง จัดโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ภายใต้ชื่อ “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม พ.ศ.
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 งานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
  ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ได้ก าหนดจัดงานนิทรรศการวิชาการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ หอสมุดโรงเรียน             
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ มากมาย รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการดังกล่าวด้วย 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “พี่อ้อย พี่ฉอด ON TOUR”  
  ส านักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ CHANGE2561 ในเครือ GMM25 จัดกิจกรรม“พ่ีอ้อย          
พ่ีฉอด ON TOUR” ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) 
  ส านักกิจการนักศึกษาได้น านักกีฬามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย            
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ รังสิต ซึ่งได้ผ่านเข้าสู่รอบมหกรรม ได้แก่ เปตอง ประเภททีม 2 คน หญิง จ านวน 1 ทีม เปตอง
ประเภททีม 3 คน หญิง จ านวน 1 ทีม และเซปักตะกร้อ ประเภททีมชุดชาย จ านวน 1 ทีม  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.6 งานแสดงแสงสีเสียงฉลอง 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” 
  กองทัพเรือได้จัดโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” เพ่ือเป็นการน้อมระลึกถึงในการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้ยุทธวิธี
ในการยกทพัที่อาศัยเส้นทางทะเลและแม่น้ า ทรงน าทัพเรือมากู้ชาติได้ส าเร็จ และเป็นกิจกรรมที่ปลุกจิตส านึก
ให้คนไทยเกิดความรักชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้เห็นชอบให้กองทัพเรือด าเนินการ กองทัพเรือได้ร่วมมือ
กับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และจังหวัด อีก 10 จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่ทรงยกทัพเรือ          
มากู้ชาติในครั้งนั้น ร่วมกันจัดกิจกรรมทั้งทางบกและ ทางน้ า โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวก าหนดจัดตั้งแต่วันที่ 24 
ตุลาคม ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ านวน 60 คน เข้าร่วมแสดงแสงสีเสียงฉลอง 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.7 ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนก าหนดการการด าเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา 
และสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งรายละเอียดการปรับเปลี่ยนก าหนดการการด าเนินการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา และสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 14 – 29 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๑ 
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 6.8 สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการรวบรวมและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑6.30 น.  
 
 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


