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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 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. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
1๘. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๐. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๓. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๖. อาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๗. อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณจิตร   แก้วศรีมล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๙. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๐. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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3๓. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3๔. อาจารย์ชัชศรัณย์   จิตคงคา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3๕. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3๖. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3๗. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
3๘. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๓๙. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
4๐. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์   อิสสระวิทย์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
4๑. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
4๒. อาจารย์อมลณัฐ   โชติกิจนุสรณ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
4๓. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
4๔. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
4๕. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
4๖. อาจารย์พรรณา   พูนพิน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
4๗. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
4๘. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๔๙. อาจารย์จักรพงษ์   กังวานโสภณ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
5๐. อาจารย์สุเมธ พัดเอ่ียม รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
5๑. อาจารย์เชิดศิริ   นิลผาย รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
5๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
5๓. อาจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
5๔. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
5๕. นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
5๖. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
5๗. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
5๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ติดราชการ 

๓. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ติดราชการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ติดราชการ 

5. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ติดราชการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ติดราชการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา ติดราชการ 

8. อาจารย์ศศิกัญชณา เย็นเอง ติดราชการ 

9. อาจารย์วิเชียร ทุวิลา ติดราชการ 

1๐. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย ติดราชการ 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์   อภิรัตน์วรเดช ติดราชการ 
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๑๒. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ ติดราชการ 

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม ติดราชการ 

๑๔. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา ติดราชการ 

๑๕. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย ติดราชการ 

1๖. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น ติดราชการ 

1๗. อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ ติดราชการ 

1๘. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ ติดราชการ 

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร ติดราชการ 

๒๐. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน ติดราชการ 

2๑. อาจารย์สมภาศ สุขชนะ ติดราชการ 

2๒. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ติดราชการ 

2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ ติดราชการ 

2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ ติดราชการ 

2๕. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ ติดราชการ 

2๖. อาจารย์สายฝน   ทรงเสี่ยงไชย ติดราชการ 

2๗. อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง ติดราชการ 

2๘. อาจารย์อารยา วาตะ ติดราชการ 

๒๙. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ ์ ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง หัวหน้าพัสดุ 
2. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
3. อาจารย์อภิญญา หนูมี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

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

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยไมม่ีการแก้ไข  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 โดยไมม่ีการแก้ไข 

 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 โดยไม่มีการแก้ไข  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 โดยไม่ มี
การแก้ไข 

 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้ พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย             
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยมีการแก้ไข 
ดังนี้ 

 ในหน้า 34 ตัดข้อความ “ส่วนสาเหตุของการที่นิสิตนักศึกษาต้องเข้าคิวเป็นแถวยาวนั้น เนื่องมาจาก
การรอคิวเพื่อถ่ายรูปกับงานเทคโนโลยีการศึกษา” 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
ครั้งที่ 3/2559 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแหล่งเงินงบประมาณ และอนุมัติจ้างออกแบบ (โดยวิธีคัดเลือก               
แบบจ ากัดข้อก าหนด)  

  นายสุวิทย์  มุดทะเล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดเตรียม
ข้อมูลงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงอาคาร กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมและมอบหมาย               
ให้ด าเนินการส ารวจห้องเรียนต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นงานปรับปรุงเฉพาะภายใน และในส่วนของงาน
ปรับปรุงภายนอกจะด าเนินการตามแผนงบประมาณแผ่นดินที่ตั้งไว้ ส่วนภายในอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ส ารวจ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมในท่ีประชุมว่า เมื่อวันที่ 20 – 21 
มิถุนายน พ.ศ.2559 ได้ประชุม เรื่อง การจัดการแผนงบประมาณ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                          
โดยผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ได้แจ้งเรื่องการของบประมาณต่างๆ ของแผนงบประมาณ อาทิ ครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง และอ่ืนๆ ให้จัดท าแผนล่วงหน้า 5 ปี และประเด็นที่สองพูดถึงเรื่องความพร้อมของการจัดท าแผน
งบประมาณให้สมบูรณ์ ที่ผ่านมางบประมาณส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากขาดความพร้อม และไม่มี
เอกสารประกอบ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนเ พ่ือของบประมาณ              
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
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 3.2  (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการเตรียมการได้ประชุมหารือ
กับทุกหน่วยงาน ซึ่งจากเดิมได้แจ้งว่า ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 มีบางหน่วยงาน                
ไม่เข้าใจวิธีการกรอกข้อมูลจึงได้อธิบายและแจ้งให้น าส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559 จึงขอความ
ร่วมมือหน่วยงานส่งภายในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 เพ่ือน าส่งให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายพิจารณา และ
น าส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2559  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่ยังไม่น าส่งแฟ้มข้อมูล ให้ส่งภายในวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2559 เพ่ือพิจารณาและน าส่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใน
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

 3.3 การขอเช่าใช้อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ของมหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากได้รับมอบหมายให้ศึกษา
รายละเอียดและข้อมูลในเชิงลึกเพ่ิมเติมนั้น ทางบริษัทได้มีรูปแบบการเพ่ิมจ านวน Wi-Fi 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่  1 ขอเช่า พ้ืนที่ และติดตั้ ง อุปกรณ์  และรูปแบบที่  2 ขอเ ช่า พ้ืนที่ โดยมี อุปกรณ์รองรับ                       
หากมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์รองรับอยู่แล้วทางบริษัทจะขอเช่าโดยไม่ลงทุนกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทั้งสองรูปแบบ 
บริษัทมีเงื่อนไขว่า หากมหาวิทยาลัยเลือกให้บริษัทมาลงทุน ทางบริษัทจะเลือกบางจุดเท่านั้น ทางส านัก
คอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการเจรจากับทางบริษัทว่าหากเช่าต้อง เช่าทั้งหมด และราคาที่บริษัทเสนอเท่าเดิม            
เหมาจ่ายอัตราปีละ 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยไม่สามารถต่อรองราคาได้             
แต่สามารถต่อรองการไม่ให้เลือกเช่า หากเช่าต้องเช่าทั้งหมด วิธีแรกที่ไม่รับเพราะว่ามหาวิทยาลัยมีการติดตั้ง
อุปกรณอ์ยู่แล้ว หากต้องติดตั้งเพ่ิมอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ขณะนี้ส านักคอมพิวเตอร์ก าลังด าเนินการปรับเปลี่ยน
ระบบ (Wi-Fi) ที่ก าลังหมดอายุการใช้งาน  และไม่รองรับกับปริมาณของนิสิตนักศึกษา ซึ่งสามารถรองรับ            
ได้ 280 จุด ตอนนี้ยืนยันได้ว่าให้ทางบริษัทเช่าได้เพียง 350 จุด โดยที่จะมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
ค่อนข้างน้อย    

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ และพิจารณา           
ในการตัดสินใจและน าเสนอในที่ประชุมต่อไป  

 3.4 ข้อมูลอัตราว่างและการขออนุมัติอัตราอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การขออัตราก าลัง ในส่วน
ของอัตราก าลังที่ลาออกไปแล้วว่างลง ยังคงจัดสรรให้เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนงบประมาณแผ่นดินเป็นงบบ ารุง
การศึกษาก่อนเบื้องต้น เพ่ือดูพฤติกรรมการท างานของบุคคลที่รับเข้ามาก่อนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หาก
ผ่านการทดลองงานแล้วต้องประเมินเพ่ือเข้าสู่งบประมาณแผ่นดินต่อไป ส่วนอัตราใหม่ที่ขอมานั้น ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาความจ าเป็น โดยมีหลักเกณฑ์ 4 ข้อ คือ 1) สาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นของ
ประเทศท่ีต้องการพัฒนา 2) การขาดแคลนศักยภาพของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น 3) จ านวนนิสิตนักศึกษาต้องมี
สัดส่วนเหมาะสมในการรองรับ 4) ปัจจัยอื่น ๆ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.5 การร้องเรียนของชุมชนเรื่องนิสิตนักศึกษาจอดรถกีดขวางการสัญจร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการร้องเรียนของ

ชุมชนเรื่องนิสิตนักศึกษาจอดรถกีดขวางการสัญจร ได้ด าเนินการจัดประชุมหารือกับคณะกรรมการหลายฝ่าย และ            
มีการติดประกาศ เวลาปิด – เปิดประตูหลังมหาวิทยาลัย โดยจะเปิดเวลา 06.00 – 14.00 น. และปิดประตูหลัง
มหาวิทยาลัยตั้งแต่ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป หลังจากได้ติดประกาศปิดประตูหลังเวลาดังกล่าว ได้รับการร้องเรียน
จากชุมชนอีก 1 ฉบับ ชุมชนได้ร้องเรียนว่า ขอให้เปิดประตูหลัง ซึ่งในที่ประชุมมีมติว่าในช่วงปิดภาคเรียน                
ควรปิดประตูหลังเพ่ือป้องกันปัญหาหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหา ด้านยาเสพติด ปัญหาด้านความปลอดภัย และอ่ืนๆ   
จึงได้มีการปิดประตูหลังมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและคณาจารย์
และนิสิตนักศึกษาเป็นอย่างดี  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ประกาศแนวทางปฏิบัติในการรับเงินและถอนเงิน โครงการบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิด
รายได้  
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าหนังสือเวียนภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการรับเงินและขอถอนเงิน โครงการบริการวิชาการเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้ในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจ     
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 

  นางมรกต  ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ขอพิจารณารายงานการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้หน่วยงาน
ต่างๆ รายงานข้อมูลให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทราบ ซึ่งในทางปฏิบัติยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ทางกองคลังจึงก าหนดแนวทางในการด าเนินการรับเงิน  การขอถอนเงิน รวมถึงการจัดท ารายงานการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน และหากหน่วยงานต่างๆ ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการต้องจัดท ารายงานการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ และน าส่งกองคลังภายในวันที่ 7 ของเดือน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทาง   
ในการปฏิบัติการด าเนินการรับเงิน การขอถอนเงิน รวมถึงการจัดท ารายงานการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการนั้น เหตุเพราะต้องการให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
และเพ่ือความปลอดภัยในเรื่องของการตรวจสอบในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ประกาศแนวทางปฏิบัติในการรับเงินและถอนเงิน โครงการบริการวิชาการ          
เพ่ือก่อให้เกิดรายได ้และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ศึกษาขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการรับเงินและถอนเงิน 
อย่างละเอียด เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และน าไปใช้ในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
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 4.2 ประกาศแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินนอกงบประมาณ  
  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีจดหมายบันทึกขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ซึ่งพบว่าลูกหนี้เงิน
ยืมของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ช าระเงินยืมคืนเป็นเงินสดจ านวนมาก และลูกหนี้ช าระเงิน
ยืมคืนล่าช้าเกินระยะเวลาที่ก าหนด กองคลังจึงได้จัดหากระบวนการเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ           
ต่อผู้ยืมเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดท าเป็นประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินนอก
งบประมาณ เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ 
ศึกษาขั้นตอนในการยืมเงินนอกงบประมาณอย่างละเอียด เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และน าไปใช้ปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือลดประเด็นปัญหาและข้อทักท้วงจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ศึกษาขั้นตอนในการยืมเงินนอกงบประมาณ
อย่างละเอียด เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และน าไปใช้ในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 4.3 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการท าหลักสูตร 
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหารไทย ซึ่งเป็นการท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อธิการบดีมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจ           
การอาหารไทยและนานาชาติ โดยจะมีการลงนามในบันทึก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559             
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ขอน าเสนอ 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการท าหลักสูตร สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหารไทย ดังกล่าวเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) เพ่ือร่วมกันพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการท าหลักสูตร สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร
ไทย และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ คณบดีและรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการแต่ละคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ เพ่ือเปิดหลักสูตรสาขาวิชา
ผู้ประกอบการอาหารไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 

 4.4 การร่วมถวายพระราชกุศล อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในมหามงคลวโรกาส  
  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดจัดพิธีเจริญ             
พระปริตมหากุศลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ                     
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ                 
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จะ 
ทรงเจริญพระชนพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559 กับทั้งได้มีส่วนร่วมท าบุญตามศรัทธา            
เพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชา ทินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิฯ เสด็จทรงเป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559   
ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวหาร มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา       
มีส่วนร่วมถวายพระราชกุศล อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในมหามงคลวโรกาส และจัดหาทุนสมทบมูลนิธิ



๘ 

 

ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 เพ่ือที่มูลนิธิฯ จะจัดพิมพ์นามของผู้อุปถัมภ์ลงใน
หนังสือที่ระลึก ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ และส าหรับผู้ที่บริจาคเงิน           
ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป มูลนิธิฯ ขอเชิญเข้าเผ้ารับของที่ระลึกประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิฯ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากมีหลายรายการ             
ที่ขอร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถสนับสนุนเงินสมทบได้เป็นจ านวนมาก มอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร พิจารณา หากเกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล             
เนื่องในโอกาสมหามงคลต่างๆ มหาวิทยาลัยขอร่วมบริจาคเงินสมทบ ขั้นต่ าหน่วยงานละ 5,000 บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยไดจ้ัดสรรไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า จ านวนเงิน 5,000 บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร พิจารณา หากมีหน่วยงานอ่ืนๆ ขอเชิญ
ร่วมถวายพระราชกุศลหรือขอเชิญร่วมบริจาคที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล               
เนื่องในโอกาสมหามงคลต่างๆ มหาวิทยาลัยขอร่วมบริจาคเงินสมทบ ขั้นต่ าหน่วยงานละ 5,000 บาท              
(ห้าพันบาทถ้วน)  

 4.5 การลงข้อความถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ของสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ 
พ.ศ.2559 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 
พ.ศ.2559 ณ บริเวณสวนอัมพร โดยจัดท าหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่              
พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา          
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอเชิญมหาวิทยาลัยร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในหนังสือวันแม่แห่งชาติ 
ปี 2559 โดยลงข้อความในหนังสือฯ ในอัตรา ดังนี้ 

  1. ด้านใน 4 สี เป็นเงิน 10,000 บาท 
  2. หน้าคู่ 4 สี เป็นเงิน 20,000 บาท 
  3. ด้านใน 1 สี เป็นเงิน 5,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี  2559 ด้านใน 1 สี  
เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

 4.6 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักศึกษาห้ามจอดรถจักรยานยนต์บนผิวจราจรบริเวณซอย
อิสรภาพ 13  
  ส านักงานเขตธนบุรี ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ในซอยอิสรภาพ 13 มีจักรยานยนต์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จอดกีดขวางทางจราจรบนผิวถนนซอยอิสรภาพ 13            
ท าให้ประชาชนผู้อาศัยในซอยดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับซอยดังกล่าวเป็นซอย            
ที่แคบไม่มีทางเท้าให้สัญจร จึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการ
ประชาสัมพันธ์นักศึกษามิให้น ารถจักรยานยนต์จอดในบริเวณดังกล่าว 

 



๙ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่            
จอดรถจักรยานยนต์บริเวณสวนหย่อมด้านหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่จอดจักรยานยนต์ได้ 300 
คัน และบริเวณหน้าส านักศิลปะและวัฒนธรรม ขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษาทราบ หากยังมีการจอดรถจักรยานยนต์บนผิวจราจร
บริเวณซอยอิสรภาพ 13 เจ้าหน้าที่ต ารวจจะมีมาตรการจับ ปรับ ล็อกล้อต่อไป และมหาวิทยาลัยได้
ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด – ปิดประตูทางเข้า – ออกด้านหลังมหาวิทยาลัย โดยวันจันทร์ - ศุกร์ เปิดเวลา 06.00 - 
14.00 น. ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่เปิดให้บริการ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 
ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นอีกหนึง่ในมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียน  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า เรื่องนี้ได้มีการร้องเรียนจากนิสิต
นักศึกษาผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากมาย และได้สังเกตเห็นมีคณาจารย์บางท่านแสดงความ
คิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน จึงขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อพบนิสิตนักศึกษา
แสดงความคิดเห็นหรือข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
ขอให้ช่วยชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และมอบหมายส านักกิจการนิสิตนักศึกษา หากพบ
นิสิตนักศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือเขียนข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้จับภาพหน้าจอ 
(Capture Screen) และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือหามาตรการการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน 
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล หามาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยต่อไป และมอบหมาย
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา หากพบนิสิตนักศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือเขียนข้อความที่ก่อให้เกิด             
ความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้จับภาพหน้าจอ (Capture Screen) รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือหา
มาตรการการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในล าดับต่อไป 

 4.7 การทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 - 2562 
(ฉบับปรับปรุง) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง) ตามกระบวนการจัดท าแผน 
ทั้งโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าส่งข้อมูลหน่วยงานเพ่ือวิพากษ์ฯลฯ ซึ่งให้ความส าคัญกับ                
การก าหนดแผนกลยุทธ์ในสภาพการณ์พัฒนานวัตกรรมแข่งขันและสร้างนวัตกรรม ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย เสริมสร้างจุดเด่นที่ชัดเจนและการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน            
การวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาการท่ีจะเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยคุณภาพ
ที่มีความเป็นเลิศ โดยการสังเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการจัดท าแผนตามวัตถุประสงค์ กองนโยบายและแผน 
ได้น าร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง)                
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) และรับฟังการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ                  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.
2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

มติที่ประชุม รับทราบ การทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 - 
2562 (ฉบับปรับปรุง) และแก้ไขปรับปรุงตามการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

 



๑๐ 

 

 4.8 ขออนุมัติงบประมาณในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง จ านวน 256,800 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยช าระเป็นรายเดือน  
เดือนละ 42,800 บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา 6 เดือน รายละเอียดแต่ละเดือน 
ประกอบด้วย 
  1. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์หรือจัดท าภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 4 ชิ้นข่าว / เดือน 
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้รับการเผยแพร่ (เป็นอย่างน้อย) 
   2.1 สิ่งพิมพ์ 6 พื้นที่สื่อ / เดือน 
   2.2 สื่อออนไลน์ 10 พื้นที่สื่อ / เดือน 
  3. ติดตามสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว 
  4. เก็บรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
  5. ท าสรุปส่งรายงานพร้อมมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์           

  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรมีพ้ืนที่สื่อที่ เป็นวาระส าคัญของ
มหาวิทยาลัย เช่น วันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุนนาค)                  
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกทราบและเป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายให้ผู้ช่วยศาตราจารย์
ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม พ้ืนที่สื่อในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารส าคัญของมหาวิทยาลัย ในส่วนของการต่อรองราคาและรายละเอียดต่างๆ มอบหมายส านัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศด าเนินการ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และส านัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและน าเสนอให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 
  สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลั ย 
ครั้งที่ 6/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.2 ชี้แจงข้อมูลการขอรับจัดสรรงบประมาณ หมวดอุดหนุน ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   กองนโยบายและแผนได้ชี้แจงข้อมูลการขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยเงินสายวิชาการ (1.7)             
สายสนับสนุน (1.5) ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าต าแหน่งทางวิชาการ ค่าประกันสังคม และปรับเงินเดือน
ประจ าปี 6 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดงบประมาณการขอรับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
 



๑๑ 

 

  (1) อัตราค่าจ้างที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ 
  สายวิชาการ  วุฒิปริญญาเอก เดือนละ 35,700 บาท 
  วุฒิปริญญาโท  เดือนละ 29,750 บาท 
  สายสนับสนุน วุฒิปริญญาโท เดือนละ 26,250 บาท 
      วุฒิปริญญาตรี  เดือนละ 22,500 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.3 ผลการพิจารณาการตรวจประเมินการขอความเห็นชอบรับรองความเหมาะสมของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
  สภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งผลการพิจารณาการตรวจประเมินการขอความเห็นชอบรับรอง
ความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์                  
ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ มีมติเห็นชอบรับรองความเหมาะสมดังกล่ าว เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา              
(ปีการศึกษา 2559) ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา             
ต้องยื่นค าขอรับรองสถาบัน โดยมีการส่งรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนเสนอต่อสภาเทคนิค
การแพทย์ ในปีการศึกษาสุดท้ายที่ยังได้รับการรับรองล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดวันเปิดรับนักศึกษาหรือเปิด
การศึกษาไม่น้อยกว่า 180 วัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 ผลการด าเนินงานจัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการของกรมการปกครอง 
  กองอาคารสถานที่ฯ ได้สรุปยอดเงินค่าเช่าสถานที่จัดสนามสอบให้กับกรมการปกครอง            
โดยค านวณจากจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 7,447 ที่นั่ง เฉลี่ยค่าหัวละ 40.28 บาท ต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และได้ด าเนินการส่งยอดเงิ นดังกล่าวให้แก่กองคลัง เพ่ือออก
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมน ารายได้เข้าโครงการเช่าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.5 ผลการคัดเลือกทุนการศึกษาสถาบันขงจื๊อ ประจ าปี 2559 
  สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการเรื่องทุนการศึกษา
รัฐบาลจีนและทุนการศึกษาสถาบันขงจื๊อ ประจ าปี 2559 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานฮ่ันปั้น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อนุมัติทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ให้กับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน และ
บุคคลภายนอก จ านวน 54 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.6 นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจนี” ครั้งที่ 15 
  นายวราวุธ สัมพันธมิตร นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
“สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 (ระดับชาติ) และจะเข้าไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๒ 

 

 ๕.7 ผลการเลือกผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย            
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 และได้มีการคัดเลือกผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน                   
เป็นกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยมติที่ประชุมให้เลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 คน และ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 1 คน เป็นกรรมการโดยพิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดสายละ       
1 คน ซึ่งผลการเลือกได้ผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คือ อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล และ 
ผู้แทนจากพนักงานสายสนับสนุน คือ นางสาวบุญถึง สัมมาโภชน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 502 คน             
ใช้สิทธิ์เลือก จ านวน 329 คน คิดเป็น 65.54 % 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.8 การตีความข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต พ.ศ.2559 
  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี นายวรพงษ์ 
วรรณศิริ ประธานคณะกรรมการกฎหมายฯ นายทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ และ
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณา ตีความ 
ความหมายของค าว่า “บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตามข้อ 12 และ ข้อ 13 
แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานและการด าเนินงานของโรงเรี ยนสาธิต พ.ศ. 2559 ที่ประชุมมีมติ           
เป็นเอกฉันท์ว่า ค าว่า“บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” หมายความถึง (1) 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ้างให้ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2) ลูกจ้างประจ าส่วนราชการที่สังกัดมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (3) ลูกจ้าง            
ตามระเบียบฯ ว่าด้วย ลูกจ้าง ตามท่ีงานวินัยและนิติการได้ให้ความเห็น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 รายงานการศึกษาดูงานโรงพิมพ์ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การพิมพ์  
  คณะกรรมการศึกษาข้อมูลการจัดตั้งศูนย์การพิมพ์ ได้รายงานผลการเข้าเยี่ยมชมและศึกษา          
ดูงานเรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล ส านักบริหารทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศูนย์การผลิต บริษัท ฟูจิ ซีร็อก (ประเทศไทย) เมื่อวันอังคารที่ 24 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 จดหมายจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปจดหมายจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 
ประจ าประเทศไทยดังนี้ 
  1. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทย มีหนังสือแจ้ง เรื่อง การให้ทุนการศึกษา 
ประจ าปี 2560 แก่นักศึกษาไทยที่ต้องการจะเรียนกับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น ภายใต้โครงการทุนการศึกษา
ของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจ าปี พ.ศ.2560 (Monbukagakusho : MEXT) มีทุนนักวิจัยส าหรับนิสิต จ านวน 36 ทุน 



๑๓ 

 

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จ านวน 12 ทุน ทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จ านวน 8 ทุน และวิทยาลัย
การฝึกอบรมเฉพาะทาง จ านวน 4 ทุน 
  2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล            
เรื่องทุนให้แก่นิสิตนักศึกษา 
  3. แบบฟอร์มใบสมัครสามารถขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ทั้งที่กรุงเทพฯ และ
เชียงใหม่ หรือทาง (http://www.th.emb-japan.go.jp.) และส่งใบสมัครภายในวันที่ 6 - 10 มิถุนายน พ.ศ.
2559 ที่สถานทูตฯ ที่สาขากรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่ 
  4. ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจทุนของวิทยาลัยเทคโนโลยีหรือวิทยาลัยการฝึกอบรม          
เฉพาะทาง ต้องส่งใบสมัครผ่านกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย งานความร่วมมือระหว่างประเทศ           
หรือทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th ภายในกลางเดือนพฤษภาคม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 การเดินทางไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
ได้ทางไปร่วมประชุม เรื่องความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ระหว่างวันที่ 4  - 6 มิถุนายน 
พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.12 รายงานการด าเนินโครงการประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 
ในเครือรัฐออสเตรเลีย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้รายงานผลการด าเนินโครงการประชุม
แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23 - 30 เมษายน 
พ.ศ.2559 ที่ Edith Cowan University 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13 รายงานการเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย           
ด้านความสัมพันธ์กับสังคม (Engagement)   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดม                
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยด้านความสัมพันธ์กับสังคม (Engagement) เมื่อวันพฤหัสบดีที่                
2 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน 
ปริ๊นเซส 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

http://www.th.emb-japan.go.jp/
http://www.bic.moe.go.th/


๑๔ 

 

 ๕.14 สรุปผลการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนเทคนิคการเรียน             
การสอนจากประสบการณ์ และการบูรณการความรู้ในชั้นเรียนเข้ากับการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนเทคนิค
การเรียนการสอนจากประสบการณ์ และการบูรณการความรู้ในชั้นเรียนเข้ากับการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.15 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความ
เป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็น
เลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.
2559 และวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.16 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน  
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน” กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญและการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.17 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
โครงการงบกลางอธิการบดี ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  กองนโยบายและแผน ส่งสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท  
บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการงบกลางอธิการบดี อนุมัติเงินงวดทั้งหมดแล้ว เป็นจ านวน
เงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 จ านวนเงิน 
3,628,060.38 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหกสิบบาทสามสิบแปดสตางค์) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



๑๕ 

 

 ๕.18 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาประจ าปี The 3rd Engagement Thailand Annual Conference 
“University – Community Convergence” 
  มหาวิทยาลัยสุรนารี และ EngagementThailand (EnT) ได้ก าหนดจัดการประชุมสัมมนา
ประจ าปี “The 3rd Engagement Thailand Annual Conference “University – Community Convergence” 
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
เสริมสร้างการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนา พร้อมทั้งลงทะเบียนและช าระค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.19 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้น ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย 
รุ่นที่ 6  
  สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น ายุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 โดยจะเปิดการศึกษาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 – เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 และ                     
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 7 เดือน (เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.) ณ ห้องฝึกอบรม
สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมิต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม โดยผู้สนใจสามารถสมัคร
พร้อมยื่นเอกสารได้ท่ี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 (ฝั่งทิศใต้) ซึ่งหลักสูตรเปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 16 
พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.20 การเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เศรษฐกิจดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร” Digital Economy for 
Management(DE4M) รุ่นที่ 3 
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ( IRDP) ได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร 
“เศรษฐกิจดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร” Digital Economy for Management (DE4M) ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ 
ประกอบด้วย ผู้ด ารงต าแหน่งระดับกลางถึงระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
องค์กรปกครองท้องถิ่น จ านวนรุ่นละไม่เกิน 25 คน และมีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) การอบรมเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมอิสตัน            
แกรนด์ สาทร กรุงเทพ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.21 การสนับสนุนการจัดงาน “128 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”  
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการจัดริ้วขบวนแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานฯ พร้อมจตุปัจจัยมาร่วมบริจาคสมทบ
ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ในการจัดงานครั้งนี้ท าให้มีรายได้จากการจัดงานฯ จ านวนกว่า            
52 ล้านบาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๖ 

 

 ๕.22  ขอขอบคุณการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีหนังสือขอขอบพระคุณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งละ 1 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (The 1th National Conference on Innovative Education for Sustainable 
Development) ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.23 ก าหนดตารางกิจกรรมส าหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้แจ้งก าหนดการตารางกิจกรรมส าหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 และวันฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2559 เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.24 รายงานผลการคัดเลือกร้านแต่งหน้า-ท าผมรับปริญญา  
  โครงการเช่าพ้ืนที่ฯ ได้ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกร้านแต่งหน้า  - ท าผม งานรับ
พระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยมีร้านมาน าเสนอผลงานจ านวน 2 ร้าน 
ซึ่งร้าน Napat Makeup Artist เสนอราคา 350,000 บาท และ ร้าน PROFESSIONAL MAKE UP P-GLOF 
เสนอราคา 315,500 บาท และที่ประชุมมีมติให้ร้าน PROFESSIONAL MAKE UP P-GLOF เป็นผู้ผ่านการ
คัดเลือกด้วยเหตุผล คือ (1) มีประสบการณ์กับหน่วยงานในการแต่งหน้า - ท าผม (2) มีการเสนอผลงานที่
ชัดเจน และ (3) สนับสนุน การแต่งหน้า - ท าผมให้กับผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันงานรับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.25 รายงานการประชุมการด าเนินการกับผู้บุกรุกสันเขื่อนคลองสมเด็จเจ้าพระยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมร่วมกับส านักงานเขตธนบุรี            
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อม การด าเนินการกับผู้บุกรุกสันเขื่อนคลองสมเด็จเจ้าพระยา
และการพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลอง ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา          
ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดิศ บุนนาค 1 อาคาร 11 ชั้น 2 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 ๕.26 รายงานผลการตรวจติดตามการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ           
ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
  ส านักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ได้เข้าตรวจสถานที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 พบว่ามีข้อบกพร่อง และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานบังคับใช้กฎหมายอีกครั้ง พบว่า ผลการตรวจ คือ มหาวิทยาลัยฯ มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยมีการปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายจากครั้งที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.27 การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดการประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน                
และ แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีการประชุม
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ เจ้าหน้าที่ทหาร            
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จาก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 และรองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาจาก 
5 คณะ เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร์ อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.28 สาระส าคัญคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน  
  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (คปอ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ประชุมและด าเนินการจัดท าคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นที่ดีแก่ ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
  1. ด้านอาคารก่อสร้างและเครื่องจักรกล 
  2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและห้องปฏิบัติการ 
  3. ด้านอุบัติเหตุ ความปลอดภัย และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
  4. ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.29 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  
  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล จัดท าหนังสือแจ้ง
ไปยังคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ถึงเรื่องการไม่พร้อมรับ             
เป็นเจ้าภาพฯ และประสานการสนับสนุนงบประมาณ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๘ 

 

 ๕.30 ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระยะท่ี 2 
  คณะครุศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (ระยะที่ 2)           
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมพระฤทธิ์ลือชัย โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม 
จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 120 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.31 ผลการด าเนินโครงการของคณะครุศาสตร์ 
  คณะครุศาสตร์ รายงานผลการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่
นิสิตภายใน คณะครุศาสตร์ และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในการสร้างคุณประโยชน์และเป็นสื่อกลาง            
การเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน           
พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.32 รายงานผลการจัดเสวนาฯ ตามโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับคณะอนุกรรมการด าเนินงานเพ่ือเสนอชื่อสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก (ด้านประชาสัมพันธ์) ได้ด าเนินจัด
กิจกรรมเสวนา เรื่อง “การช่างตะวันตกสู่ราชบุรี โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ” 
ตามโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.33 การเข้าร่วมประชุมการเปิดตัวพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกของโลก 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการเปิดตัวพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกของโลก 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องเลิศวนาลัย โรงแรมปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

 ๕.34 สรุปผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และโครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน พ.ศ.2559 
และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม
ท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๙ 

 

 ๕.35 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม               
ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ชุมชนวัดบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะหน่วยงาน           
ที่ด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.36 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงาน
ผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้าน
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

  2) อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ได้รายงานการเข้าประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพ่ือนวัตกรรม ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.                   
ณ อาคารรัฐสภา 3 

  3) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและวิเคราะห์ธาตุ : SEM : EDS ในวันที่ 21 - 22 มีนาคม พ.ศ.2559           
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 9) ชั้น 10 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.37 รายงานผลการจัดโครงการของส านักคอมพิวเตอร์ 
  1. จัดการอบรม “การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI)ผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด”
เพ่ือเสริมสร้างความรู้และแนะน าวิธีการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้ง การใช้งานเว็บไซต์ในส่วนต่างๆ           
ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต รูปแบบการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายและสาธิต เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 ณ ห้องการเรียนสารสนเทศ (Edu Room) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 40 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาทุกชั้นปี    
  2. จัดการอบรม “การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต” เพ่ือเสริมสร้างให้ความรู้
และบรรยายเกี่ยวกับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย โครงสร้างเครือข่ายรอบมหาวิทยาลัย 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559                            
ณ ห้องการเรียนรู้สารสนเทศ (Edu Room) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 40 คน  ประกอบด้วยนักศึกษา            
ทุกชั้นปี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๒๐ 

 

 ๕.38 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของโรงเรียนมัธยมสาธิต 
  โรงเรียนมัธยมสาธิตได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัด
กิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) รายงานผลโครงการ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนฝ่ายมัธยม” ระหว่าง
วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 27 คน             
และรายงานผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.39 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัด
กิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) สถาบันวิจัยพัฒนา เข้าร่วมประชุม โครงการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ มรภ. -สกว. 
(โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิจัย - โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย) ระหว่างวันที่ 2 - 4 
มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคม
นักวิจัย จัดโครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 29 
เมษายน พ.ศ.2559 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 70 คน 

  3) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดโจทย์และข้อเขียน          
การเสนอการวิจัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระยะที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 ณ อาคาร 11 ชั้น 9 

  4) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ด าเนินการโครงการส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลของประชาชน และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจตามโครงการดังกล่าว             
ซึ่งผลการส ารวจ ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า และหนังสือพิมพ์ทีนิวส์ 

  5) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ด าเนินการโครงการส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 และการพนันฟุตบอล และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการ
ส ารวจตามโครงการดังกล่าว ซึ่งผลการส ารวจได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า และ หนังสือพิมพ์
เชียงใหม่นิวส์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 ๕.40 โครงการและกิจกรรมของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดโครงการท าบุญปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2559 และโครงการ
อบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทในงานพิธีการ” ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 โดยพิธี                
ตอนเช้า ตั้งแต่เวลา 07.30 - 12.00 น. เป็นพิธีการท าบุญประจ าปี และเวลา 13.00 - 19.00 น. เป็นการ              
จัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในงานพิธีการ ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ต าบล                
สระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.41 ส่ือมวลชนน าบทสัมภาษณ์ไปเผยแพร่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์การ คณะวิทยาการจัดการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นพฤติกรรมฉาวสะเทือนออนไลน์            
เย้ย กฎหมายสิ่งท้าทายเจ้าหน้าที่รัฐ และได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่  10 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.42 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้
รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จัดโครงการสัมมนาความรู้สู่ วิชาชีพก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ ครั้งที่ 7 แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

  2) จัดการประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายส าคัญ และโครงการทบทวนแผนเพ่ือพัฒนา                        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทบทวนเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์  (อาคาร 27) ชั้น 4               
ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย 

  3) โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์ การจัดการเรียนรู้เพ่ือ             
การเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ (Benchmarking) สู่การจัดล าดับมหาวิทยาลัยชั้นในในศตวรรษที่ 21 
ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2559  

  4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 16 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) (อาคาร 27) ชั้น 4 ห้องประชุมสี
หราช                เดโชชัย 

  5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ กับการทบทวนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ 
อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) (อาคาร 27) ชั้น 7 ห้องประชุมแก้วโกเมน เวลา 09.00 - 
16.30 น. 



๒๒ 

 

  6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เทคนิคการเรียนการสอนจากประสบการณ์ 
และการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียน เข้ากับการบริการของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่  7 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ อาคารเจ้าพระยาสุรวง ศ์วัฒนศักดิ์                   
(โต บุนนาค) (อาคาร 27) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.43 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือปรึกษาหารือการ
ด าเนินงานและพิจารณาการขออนุญาตด าเนินงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

  2) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ด าเนินการตรวจตัดข่าวที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย              
ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์แนวหน้า 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.44 แผนสรรหาอาจารย์พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนการสรรหาอาจารย์พิ เศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 
เพ่ือให้คณะต่างๆได้จัดท ารายละเอียดสาขาวิชาที่ต้องการ และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้กองบริหาร  
งานบุคคล และจัดท าประกาศฯ รับสมัครฯ ให้เป็นไปตามแผนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.45 ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปี พ.ศ.2559 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รายงานข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิต
นักศึกษาใหม่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2559 ดังนี้  
   1. ข้อมูลจ านวนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2559 จ าแนกตามสาย
ปริญญาและข้ันตอนการรายงานตัวบัณฑิต  
   2. รายงานผลการรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 
   3. รายงานจ านวนผู้สมัคร ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบเพ่ิมเติม 
   4. รายงานจ านวนผู้สมัคร ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รอบสอง 
  5. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมให้ค าแนะน าข้อมูลด้านวิชาการ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่                
คณะวิทยาการจัดการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๒๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุม เวลา  12.43  น. 
 

 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


