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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/๒๕๕9 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา   ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๗. อาจารย์อนุรักษ์   บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
1๘. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2๓. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๕. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3๐. อาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3๑. อาจารย์ศศิกัญชนา เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓๒. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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3๓. อาจารย์ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3๔. อาจารย์บูรณจิตร   แก้วศรีมล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3๕. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3๖. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๗. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๘. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๑. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๒. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๓. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๔. อาจารย์ชัชศรัณย์   จิตคงคา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๕. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๖. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๗. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
๔๙. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
5๐. อาจารย์สมภาศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
5๑. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5๒. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5๓. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5๔. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5๕. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์   อิสสระวิทย์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๖. อาจารย์อมลณัฐ    โชติกิจนุสรณ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๗. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
5๘. อาจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
๕๙. อาจารย์สุภัทรา   โกษะโยธิน รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
6๐. อาจารย์ธนัญญา   คนอยู่ รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
6๑. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6๒. อาจารย์พรรณนา   พูนพิน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6๓. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6๔. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6๕. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6๖. อาจารย์สายฝน   ทรงเสี่ยงไชย รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6๗. อาจารย์กิตติ เชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6๘. อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตศึกษา 
๖๙. อาจารย์เชิดศิริ   นิลผาย รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตศึกษา 
7๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตศึกษา 
7๑. อาจารย์อารยา วาตะ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ติดราชการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ติดราชการ 
4. อาจารย์วิเชียร ทุวิลา ติดราชการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์   อภิรัตน์วรเดช ติดราชการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม ติดราชการ 
7. อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน ติดราชการ 
8. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ ติดราชการ 
9. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ ติดราชการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ ติดราชการ 
11. อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ ติดราชการ 
12. อาจารย์จักรพงษ์   กังวานโสภณ ติดราชการ 
13. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ ์ ติดราชการ 
14. อาจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว ติดราชการ 
15. นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
5. นางสาวขนิษฐา พ่ึงประจวบ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
6. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
7. อาจารย์อภิญญา หนูมี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

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

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยยูนนานหมิงจู๋ มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  เมื่อวันที่  20 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา               
พร้อมคณะผู้บริหารโครงการผลิตบัณฑิตไทย – จีน ได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการและหารือ ตาม
ค าเชิญของมหาวิทยาลัยยูนนานหมิงจู๋  มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน การหารือเป็นไปด้วยดี              
โดยมหาวิทยาลัยยูนนานหมิงจู๋ จะส่งนักศึกษามาเรียนภาษาไทย ในโครงการ 2+2 และ 3+1 ในปีการศึกษา 
2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Phnom Penh International University (PPIU) 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลินดา เกณฑ์มา พร้อมคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Phnom Penh International University (PPIU) 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 11 เพ่ือประชุมหารือความร่วมมือในด้านต่างๆ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 21 
  นิสิตที่สอบผ่านโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ จ านวน 
7 คน เข้าพบอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2559  
เพ่ือลาไปปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ วัดต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา            
และประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจะเดินทางในช่วงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2559 โดยไมม่ีการแก้ไข  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยไมม่ีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ สืบสานพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดจัดงาน “เทศน์มหาชาติ  
สืบสานพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔  พรรษา” 
ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน พ.ศ.2559 จึงขอเรียนเชิญวิทยาลัยการดนตรี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานเทศน์มหาชาติ ในวันที่             
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 รายงานผลการส ารวจข้อมูลเพื่อพิจารณาการซื้อขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
  ตามที่ นางสาวดวงกมล  บุญเพ่ิม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 12726 เลขที่ดิน 
388 และโฉนดที่ดินเลขท่ี 12724 เลขท่ีดิน 386 ต าบลบางบ าหรุ อ าเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร           
ได้เสนอขายที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
และทีมบริหารได้ท าการส ารวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ที่ดินอยู่ตรงข้ามสายใต้เก่าปิ่นเกล้าติดกับถนนบรมราชชนนี 
  2. มีทางออกบริเวณถนนบรมราชชนนีด้านหน้า 2 ทาง และบริเวณถนนสิรินธรอีก 1 ทาง 
  3. มีอพาร์ตเม้นท์ S.P. จ านวน 195 ห้อง และอพาร์ตเม้นท์ 11 ห้อง อยู่ด้านหน้าติดถนน
บรมราชชนนี 
  4. อาคารพาณิชย์ 6 ห้อง (3 ห้องตกแต่งภายในและอีก 3 ห้อง ยังไม่ได้ตกแต่ง)               
อยู่ด้านหน้าติดถนนบรมราชชนน ี
  5. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดมีเจ้าของหลายคนเป็นพี่น้องกัน 
  6. มีรายจ่ายเกี่ยวกับอพาร์ตเม้นท์ S.P. ดังนี้ พนักงานทั้งหมด 10 คน เป็นช่าง 2 คน             
รปภ. 3 คน พนักงานส่งของ 1 คน แม่บ้าน 2 คน เสมียน 2 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ชะลอการซื้อขายกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้ไว้ก่อน เนื่องจากราคาของที่ดินค่อนข้างสูง 
สภาพตึกทรุดโทรม อีกท้ังยังมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมหลายคน ซึ่งอาจเกิดปัญหาขึ้นในภายหลังได้ 

 4.2 เงินฝากประจ าครบก าหนด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีบัญชีเงินฝากประจ าครบก าหนด ในวันที่           
10 และ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาท และประกอบกับธนาคารไทยพาณิชย์            
ได้เสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.10 % ต่อปี กองคลังจึงขอน าเงินฝากประจ าทั้ง 2 รายการ เข้าฝากเงื่อนไข
ประจ าพิเศษ 13 เดือน ดอกเบี้ย 2.10 % ดังนี้ 
  1. ปิดบัญชีสนับสนุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เลขที่บัญชี 461 -608828-8 จ านวน 100 
ล้านบาท ฝากเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยในวันที่ 20 ตุ ลาคม พ.ศ.2558 
มหาวิทยาลัยฯ ได้น าเงินของมหาวิทยาลัยฯ ไปให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารเงินจ านวนนี้            
แทนแล้ว ส่วนดอกผลมหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการจัดสรรเข้ากองทุนตามสัดส่วนของเวลาการน าฝากต่อไป 
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  2. ปิดรายการเงินฝากประจ า 499 วัน เลขที่บัญชี  461-535966-0 จ านวน 100              
ล้านบาท ฝากเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนดอกผลน าฝากเข้าบัญชีเงินฝาก          
ออมทรัพย์ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 4.3 ขออัตราก าลังตามกรอบอัตราก าลังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีพันธกิจในการสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากร นิสิต นักศึกษา
และตอบสนองนโยบายด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย และรูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนาจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินงานเพ่ือให้          
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น แต่ในการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา              
ในปัจจุบันพบว่า บุคลากรในโครงสร้างของสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด
ไว้ คือ ยังขาดผู้ครองต าแหน่ง จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ 
    1. นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านจัดท าแผนงบประมาณ
รายรับรายจ่าย จัดท าทะเบียนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 
   2. นักวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ด้านการวิจัยและการบริหาร
งานวิจัย มารับผิดชอบโดยตรงในด้านของการประสานงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ    

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในช่วงนี้มีหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยขออัตราก าลังเพ่ิม เนื่องจากอัตราก าลังไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัย         
มีงบประมาณรายได้ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมให้หน่วยงานต่างๆ ต้องรองบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมให้ ทั้งสายสอน และสายสนับสนุน  เพราะฉะนั้น             
หากหน่วยงานใดที่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน และยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ชะลอการ           
ขออัตราก าลังเพ่ิมไว้ก่อน และให้กองบริหารงานบุคคลบันทึกอัตราก าลังว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ขออัตราก าลังไว้
เมื่อรัฐบาลจัดสรรอัตราก าลัง (งบประมาณแผ่นดิน) มาให้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังจาก
หน่วยงานต่างๆ ตามล าดับของความจ าเป็นจากมากไปถึงความจ าเป็นน้อย และเมื่อหน่วยงานต่างๆ                    
มีอัตราก าลังครบถ้วน มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะต้องลดค่าท างานล่วงเวลาลง    

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานชะลอการขออัตราก าลังเพ่ิมไว้ก่อน  เมื่อรัฐบาลจัดสรร
อัตราก าลัง (งบประมาณแผ่นดิน) มาให้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังจากหน่วยงานต่างๆ
ตามล าดับของความจ าเป็นจากมากไปถึงความจ าเป็นน้อย  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 
  สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลั ย 
ครั้งที่  2/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ             
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๕.2 การน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วเสร็จ และได้เข้า
น าเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่  
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการน าเสนอบทสรุปย่อรายงานผลการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ก าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“แผนกลยุทธ์การสร้ างความเป็นเลิศเ พ่ือเสริมสร้ างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล 
แอนด์ สปา จังหวัดระยอง    

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา พ.ศ.๒๕๕๙    
ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และข้ันตอนการด าเนินการสรรหา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 โดยด าเนินการดังนี้  
1) มีหนังสือแจ้ง สกอ. เพ่ือโปรดทราบ 2) ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ซึ่งร่างประกาศนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.บ.บ.(ครั้งที่ 1/2559 วันที่  
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) และสภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๘ 

 

 ๕.6 สรุปรายงานการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจ าปี
การศึกษา 2559 (รอบสอง) 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สรุปรายงานการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ              
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.7 แผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเปิดเทอม 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดตารางกิจกรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2559 ในรอบเช้าและรอบบ่าย รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.8 แผนการด าเนินโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ 
  สถาบันภาษาได้จัดท า ตารางแผนการด าเนินโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการ
ทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ประจ าปี 2558 และสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านค่ายภาษา (English Camp) ส าหรับนิสิต เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 1 และ
กิจกรรมที่ 2) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษส าหรับการรับสมัครอาจารย์ประจ า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับเข้าใหม่ 
  มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับการรับสมัครอาจารย์ประจ า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับเข้าใหม่ ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ          
ของอาจารย์ประจ า และสาระส าคัญจากเอกสารการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน            
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 การเลื่อนก าหนดการจัดฝึกอบรมและขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการ 
จัด โครงการฝึกอบรม หลักสู ตร  “การบริหารงานอุดมศึ กษาระดับต้ น” รุ่ นที่  1 ระหว่างวันที่  
4 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 จ านวน 30 คน ภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา  
ระดับต้นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ขอเลื่อนก าหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จากเดิมระหว่าง
วันที่ 4 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๙ 

 

 ๕.11 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และสรุปผลแบบรายงาน 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี  ได้ส่ งสรุปผลการจัดโครงการประชุม             
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดกรอบต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 
28 – 30 มกราคม พ.ศ.2559 และสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 153 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 94 คน และได้
สรุปผลแบบรายงานจากหน่วยงานทั้งหมด 22 หน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.12 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
กระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐบาล 
  ตามมติที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
ที่ประชุมขอให้หน่วยงานในก ากับและในสังกัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
   1. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 
   2. การด าเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 
งบกลาง งบประมาณ พ.ศ.2558 ส าหรับรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายตามสัญญา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค ในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันตามมาตรการฯ (ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2558) ไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เพ่ือรวบรวมเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.13 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการจัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร 
ครั้งที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการ “ศิลปะกับการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน” 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 มกราคม พ.ศ.2559 ณ หมู่บ้านแม่แมะ พิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา และ
พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษท่ี 31 จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.14 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานการจัดโครงการส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
“ปลูกจิตส านึกเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชั่น ครั้งที่ 1” ภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ณ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 2704 A 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๐ 

 

 ๕.15 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ค่ายดาราศาสตร์และระบบจักรวาล 
  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ เรื่องค่ายดาราศาสตร์และระบบจักรวาล ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.16 รายงานผลโครงการบริการทางวิชาการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานฯ” 
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาความรู้ด้าน AEC” ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองวารวดี ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๕.17 รายงานผลการด าเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
  สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการจัดโครงการจัดการเรียน            
การสอนระดับอุดมศึกษา กิจกรรมรักษ์วิชาชีพ : การเรียนรู้นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแห่งตนของนักเรียน
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาและโรงเรียนปัญโญทัย ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.18 รายงานผลการเข้าอบรมสัมมนา 
  นายสุขสันต์  แสงมาศ ต าแหน่งวิศวกร กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สังกัดส านักงาน
อธิการบดี ได้รายงานผลการเข้าอบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 357/2559              
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ง ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559            
ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.19 รายงานการแข่งขันทางวิชาการ 
  โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รายงานการส่งนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการภายนอกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ดังนี้ 1) งานนิทรรศการ 48 ปี วิชาการ 
เปิดบ้านคุณหลวง ณ โรงเรียนฤทธิรงค์รอน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 6 คน  
2) การสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบท่ี 2 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.20 สรุปกิจกรรมงานวันปีใหม่มหาวิทยาลัยย้อนยุค 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สรุปกิจกรรมงานวันปีใหม่มหาวิทยาลัยย้อนยุค เมื่อวันที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๑ 

 

 ๕.21 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผล
การจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) รายงานการเข้าร่วมประชุมและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาในโครงการครู
อาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 4 - 16 ธันวาคม พ.ศ.2558 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  2) สรุปภาพบรรยากาศกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
“ราชภัฏสดุดี” ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ สนามฟุตบอล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  3) สรุปภาพบรรยากาศ และผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 9 – 18 มกราคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  4) สรุปการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์บริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา 
ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ เดอะรีสอร์ท สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.22  รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผล           
การจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 
20 มกราคม พ.ศ.2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  2) รายงานผลการด าเนินงานการจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี พ.ศ.2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2559 
  3) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ ในช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2558 และมกราคม พ.ศ.2559 ได้แก่ 
   (1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตนิเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่  
23 กันยายน – 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
   (2) โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ. ในวันที่  
29 ตุลาคม, 13 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม พ.ศ.2558 
   (3) โครงการ “Open House COMM.ARTS” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 
พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๒ 

 

 ๕.23 รายงานตรวจตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  ส านักประชาสัม พันธ์ และสารสนเทศ ได้ตรวจตัดข่ าวที่ เ กี่ ยวข้องกับการศึกษา                 
จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจ าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ            
ฉบับประจ าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.24 รายงานผลการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 The Fourth 
Higher Education Research Promotion congress (HERP CONGRESS IV) 
  รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.           
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนอธิการบดีในการประชุม ใหญ่
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 The Fourth Higher Education Research Promotion 
congress (HERP CONGRESS IV) จึงขอรายงานผลการประชุม ดังนี้ 
  1. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล
งานวิจัยดีเด่น เป็นผลงานของ ผศ.ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร และผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย                
เป็นผลงานของ ผศ.วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ร่วมกับ อาจารย์จรัญ ประจันบาล  
  2. การเตรียมการประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ               
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
   2.1 เงินสมทบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งๆละ 200,000 บาท ซึ่งแต่ละ
มหาวิทยาลัยได้รับโควต้า คือ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 5 เรื่อง และการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ 3 เรื่อง 
   2.2 การส่งบทความการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 4 ต้องส่งผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏเท่านั้น กรณีส่งเองนักวิจัย             
ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง 
   2.3 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ต้องรับผิดชอบการจัดนิทรรศการตามหัวข้อที่ก าหนด 
   2.4 ผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารที่ผู้จัดก าหนดจะได้คะแนนประกัน
คุณภาพสูงกว่าการตีพิมพ์ใน Proceedings แต่จะไม่มีการตีพิมพ์ซ้ า ใน Proceedings ของราชภัฏวิจัย             
ครั้งที่ 4 
  3. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.25 โครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมนักวิจัย 
และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ 
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 
11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ.2559 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๓ 

 

 5.26 รายงานสรุปการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาของนิสตินักศึกษา 
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานสรุปการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา สรุปยอด ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จ านวน 21,674 ราย 
ช าระผ่านระบบต่างๆ 5 ช่องทาง (กรณีที่ไม่มีค่าปรับ) จ านวน 11,678 ราย ช าระหน้าเคาน์เตอร์ (กรณีเสีย
ค่าปรับ) 3,374 ราย และนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 (กู้ยืมกยศ.) จ านวน 3,600 ราย และมีนิสิต
นักศึกษาที่ค้างช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ทั้งสิ้น 3,022 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 ของนิสิตนักศึกษา                
ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.27 การขยายระยะเวลาการช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ภาคเรียนที่ 
2/2558 (กรณีพิเศษ) 
  มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศการขยายระยะเวลาการช าระค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ภาคเรียนที่ 2/2558 (กรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.
2559 สามารถช าระเงินได้ที่ กองคลัง อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ในวันและเวลาท าการ โดยนิสิตนักศึกษาจะต้อง
เสียค่าปรับการช าระเงินล่าช้ากว่าก าหนด ภาคเรียนละ 500 บาท และนิสิตนักศึกษาที่มิได้ด าเนินการช าระตาม
ประกาศนี้ มหาวิทยาลัยถือว่าก าหนดการช าระเงินกรณีพิเศษเป็นอันสิ้นสุด จะไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2             
ปีการศึกษา 2558 และจะต้องรักษาสภาพการเป็นนิสิตนักศึกษาส าหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.2 การขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศการขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย                  
โดยแจ้งไปยังทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว และจัดท าค าสั่งขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย             
งบแผ่นดินและพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ ซึ่งจะได้รับเงินเดือนตกเบิกการขึ้นเงินเดือน ๔% เป็นเวลา 10 
เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2558 ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 และ
หลังจากนั้นจะได้รับเงินเดือนตกเบิกการข้ึนเงินเดือนจากผลการประเมินความดีความชอบล าดับต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 



๑๔ 

 

 6.3 ประชาสัมพันธ์จากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559 ส านักวิทยบริการฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้
โปรแกรมเรียนภาษาให้แก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปิดให้บริการฟรี 7 เดือน โดยส านักวิทยบริการฯ              
ได้ลิงค์เพจโปรแกรมเรียนภาษาบนเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการฯ และได้แจ้งไปยังทุกคณะเรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 ประชาสัมพันธ์จากส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัด
กิจกรรมกีฬาภายในของนิสิตนักศึกษา “กีฬาชงโคเกมส์” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จะ
เริ่มแข่งขันกีฬาในช่วงเย็นของทุกวัน โดยจะมีพิธีปิด – เปิด กีฬาชงโคเกมส์ ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 
2559   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 รายงานผลการจัดสนามสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานของธนาคาร             
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
  นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
รายงานผลการจัดสนามสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ขอใช้สถานที่ในการจัดสอบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นั้น 
มหาวิทยาลัยมีห้องสอบจ านวน 133 ห้อง บรรจุผู้ เข้าสอบได้ 7,961 ที่นั่ง โดยที่นั่งถัวเฉลี่ยต่อหัว                
หัวละ 50 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุน 398,050 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา  11.55  น. 
 

 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


