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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที ่๖/2559 

วันอังคารที ่๒  สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต รองอธิการบดี 
4. 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๗. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๙. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
๒๐. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒๙. อาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3๐. อาจารย์ศศิกัญชณา เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3๑. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๓๒. อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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3๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

3๔. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

3๕. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๖. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3๘. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๓๙. อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๐. อาจารย์ชัชศรัณย์   จิตคงคา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๑. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๒. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๓. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๕. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๖. อาจารย์สมภาศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๗. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

4๘. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

๔๙. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
5๐. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์   อิสสระวิทย์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๑. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๒. อาจารย์อมลณัฐ   โชติกิจนุสรณ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๓. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๔. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๕. อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๖. อาจารย์อัมพร  เลิศณรงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๗. อาจารย์สิริชัย  เอ่ียมสอาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
5๘. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๕๙. อาจารย์พรรณา   พูนพิน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

6๐. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

6๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6๒. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6๔. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6๕. อาจารย์จักรพงษ์   กังวานโสภณ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6๖. อาจารย์สายฝน   ทรงเสี่ยงไชย รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
6๗. อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
6๘. อาจารย์อารยา วาตะ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
๖๙. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
7๐. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
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7๑. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ติดราชการ 
๒. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ติดราชการ 

๓. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ติดราชการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา ติดราชการ 

5. อาจารย์วิเชียร ทุวิลา ติดราชการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณจิตร   แก้วศรีมล ติดราชการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม ติดราชการ 

8. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา ติดราชการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ ติดราชการ 

1๐. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย ติดราชการ 

๑๑. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น ติดราชการ 

๑๒. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม ติดราชการ 

๑๓. อาจารย์สุเมธ พัดเอ่ียม ติดราชการ 

๑๔. อาจารย์เชิดศิริ   นิลผาย ติดราชการ 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง ติดราชการ 

1๖. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ ์ ติดราชการ 

1๗. อาจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว ติดราชการ 

1๘. นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

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

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นางวลินเนศวร์ ธีรการุญวงศ์ 
2. นางสาวสุนิสา   รีรานนท์ 
3. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ ์
4. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ 
5. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑ การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙     
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ แต่งตั้งให้นายทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตฯ เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ 
และมาตรา ๓๑(๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ “ถอดถอนและแต่งตั้งรองคณบดี 
รองผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและอาจารย์พิเศษ” จึงแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 
  ๑. อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
  ๒. อาจารย์อัมพร  เลิศณรงค ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
  ๓. อาจารย์สิริชัย  เอ่ียมสอาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ การถวายปริญญาและการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้ งที่  ๕/๒๕๕๙            
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
  ๑. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ๒. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  
  ๓. นายคมสันฐ หัวเมืองลาด ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตมศักดิ์ สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประสานงานในการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่พระพรหมบัณฑิต โดยก าหนดจัดพิธีถวายปริญญา ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙       
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และก าหนดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์   
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และนายคมสันฐ หัวเมืองลาด   
เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ สวนอัมพร ในวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙           
ในการนี้ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ได้มอบหนังสือปทานุกรม (ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา) 
ให้แก่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน ๔ เล่ม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๕ 

 

 ๑.๓ การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไดเ้ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยช่วยก ากับ ดูแล และควบคุมพฤติกรรมนิสิตนักศึกษา 
ในการจัดกิจกรรมรับน้อง ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมวันรับน้อง ปีการศึกษา๒๕๕๙           
จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดท า
งบประมาณและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย” 
  กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอด            
แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพ่ือการจัดท างบประมาณและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย” ในวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ และวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร ๑   

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕9 โดยไม่มี  
การแก้ไข 

 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณามติที่ประชุมโดยย่อ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙  

มติที่ประชุม รับรองมติที่ประชุมโดยย่อ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  ครั้งที่           
๔/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข 

 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณามติที่ประชุมโดยย่อ การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย   
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีการ
แก้ไข ดังนี้ 

 1) หน้า ๒๘ แก้ไขมติที่ประชุม ๔.๒ จาก “อนุมัติอัตราก าลังอาจารย์เฉพาะสาขาวิชาของคณะ       
ครุศาสตร์ จ านวน ๖ อัตรา คือ อาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาชีพครู จ านวน ๓ อัตรา จ้างโดยใช้งบประมาณของ
โครงการฯ ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศึกษา จ านวน ๒ อัตรา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์
ทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา นั้น หากยังด าเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ ให้จ้างโดยงบประมาณบ ารุงการศึกษาของ
สาขาวิชาไปพลางก่อน” เป็น “รับทราบ อัตราก าลัง ๖ อัตราใหม่ที่คณะครุศาสตร์ขอเพ่ิม ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่
สามารถอนุมัติได้ เนื่องจากต้องการให้ปิดโครงการครู ๓ ปี ให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงวางแผนเปิดโครงการใหม่
ต่อไป”  



๖ 

 

 2) หน้า ๒๙ แก้ไขมติที่ประชุม ๔.๙ จาก“เห็นควรให้ขยายเวลาเรียนในกรณีที่ผู้เรียนอยู่ระหว่างการ
ท าดุษฎีนิพนธ์ และมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกินสองปีการศึกษา นับตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๐ ส าหรับผู้ที่ได้ขยายเวลาครบแล้ว โดยมอบให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบ และรายงานผลต่อไป” เป็น “เห็นควรให้ขยายเวลาเรียนในกรณีที่ผู้เรียนอยู่ระหว่าง
การท าดุษฎีนิพนธ์ และมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกินสองปีการศึกษา นับตั้งแต่ปีการศึกษา
ที่ ๑/๒๕๕๙ – ๒/๒๕๖๐ ส าหรับผู้ที่ได้ขยายเวลาครบแล้ว โดยมอบให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แจ้งให้นักศึกษา
ได้รับทราบ รวมทั้งติดตามตรวจสอบ และรายงานผลต่อไป”   

มติที่ประชุม รับรองมติที่ประชุมโดยย่อ การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 ๓.๑ การขอเพิ่มภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยการจัดแบ่งสาขาวิชาหรือหลักสูตร จ านวน ๒๗ หลักสูตร ภายใต้การบริหาร ๒ ภาควิชา คือ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ จ านวน ๗ สาขาวิชา และภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน ๒๐ สาขาวิชา เพ่ือให้การ
บริหารสาขาวิชามีประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาหลักสูตร (การยุบ การสร้าง
หลักสูตรใหม่) การบริหารห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ รวมถึงงบประมาณ จึงเห็นควรน าสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่มี
ศาสตร์ใกล้เคียงกันมารวมไว้ในภาควิชาเดียวกันเพ่ือก่อให้เกิดความเข้มแข็งในศาสตร์นั้นๆ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงขอเพ่ิมภาควิชา จากเดิม ๒ ภาควิชา เป็น ๗ ภาควิชา ดังนี้ 
  ภาควิชาเดิมท่ีมีอยู่   ภาควิชาใหม่ท่ีขอเพิ่ม 
  ๑. ภาควิชาวิทยาศาสตร์   ๑. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
  ๒. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ๒. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
       ๓. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
       ๔. ภาควิชาดิจิทัลมีเดีย 
       ๕.ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       ๖. ภาควิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ 
       ๗. ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              
เพ่ือน าวาระการขอเพ่ิมภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 8/๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม รับทราบ  มอบหมายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือน าวาระการขอเพ่ิมภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๕๙ 

 

 



๗ 

 

 ๓.๒ การชี้แจงรายละเอียดงบประมาณแผ่นดิน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การน าเสนอ
งบประมาณแผ่นดิน จะมีคณะกรรมการรับฟังและตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ทุกแห่งจะต้องส่งข้อมูลในการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ หมวดที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ต่อคณะ        
อนุกรรมาธิการ ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นการชี้แจงโดยภาพรวม 
น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ   
เป็นผู้ชี้แจง   
  ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จะเป็นการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณแผ่นดิน
ต่อคณะอนุกรรมาธิการในเรื่องการบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
สมุทรสาคร) ต้องด าเนินการประสานงานกับคณบดีคณะครุศาสตร์ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และการ
ด าเนินงานอย่างละเอียด ภายใต้งบประมาณ ๔.๑ ล้านบาท ส่วนการชี้แจงงบประมาณการบูรณาการ 
งบประมาณการวิจัย นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการระบุวันการชี้แจงงบประมาณที่แน่นอน ทราบว่าน่าจะประมาณวัน
พุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

  ในส่วนของงบประมาณบ ารุงการศึกษา มีประเด็นข้อซักถาม ๓ ประเด็นคือ  
  ๑) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดนโยบายการ
ใช้เงินบ ารุงการศึกษา ข้อ ๗.๑ “ร้อยละ ๗๐ ให้ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน” สาขาวิชาได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าขอให้เพ่ิมเติมข้อความ “จัดสรรงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในด้านการจัดการเรียน 
การสอน” เนื่องจากบางสาขาวิชามีความจ าเป็นในการใช้งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน และ ข้อ ๗.๒ 
“ร้อยละ ๓๐ ให้ใช้ในการพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา” ให้ระบุว่า “จัดสรรงบประมาณไม่เกิน ร้อยละ ๓๐   
ในการพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา”  
  ๒) งบประมาณบ ารุงการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ คณะต่างๆ จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติม ซึ่งกองนโยบายและแผนจะด าเนินการส่งข้อมูลไปยังคณะ 
  ๓) มหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณบ ารุงการศึกษา (คงคลัง) สามารถจัดสรรปันส่วนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา พร้อมอธิการบดีเข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณแผ่นดินในวันและเวลาดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ านวน 1 ฉบับ และ ปรับปรุงประกาศ จ านวน 6 ฉบับ โดย (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศ ดังกล่าว           
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และความเห็นชอบทางกฎหมาย
ของงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล รายละเอียดดังนี้ 
  1) (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สิน   
ทางปัญญา พ.ศ. 2559 
  2) ประกาศฉบับปรับปรุง จ านวน 6 ฉบับ 



๘ 

 

   2.1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ             
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2559  
   2.2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์                
การพิจารณาผลส าเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งเงินทุนภายใน พ.ศ. 2559 
   2.3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
เกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ.2559 
   2.4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ            
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน 
พ.ศ.2559 
   2.5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ารพยา เรื่อง หลักเกณฑ์           
การพิจารณาผลส าเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2559 
   2.6) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทน            
การจัดท าบทความทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ หากไม่มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
หรอืไม่มีการแก้ไข ให้ถือว่าเห็นชอบ และมอบหมายสถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการในล าดับต่อไป 

 4.2 รายงานผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจ าปี 
พ.ศ.2559 ของส านักงาน ก.พ. 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดส่งรายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจ าปี พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในกระบวน    
การจัดการเรียนการสอน และเน้นเรื่องคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น เพราะรายงานผลการวัดความรู้ของนิสิตนักศึกษา
แสดงถึงคุณภาพผลผลิตของมหาวิทยาลัย 

 4.3 การจัดงานครบรอบ ๑๒๔ ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนากรมการ
ฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๕๙  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับมอบหมายจากที่ปร ะชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นเจ้าภาพจัดงานครบรอบ ๑๒๔ ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 
๒๙ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔ โดยสถาบันการฝึกหัดครูมีก าเนิดครั้งแรก            
ในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.
๒๔๓๕ และมีการสถาปนากรมการฝึกหัดครูขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๗ และในปีพุทธศักราช 
๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานนามมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏน าหน้าชื่อสถาบันการศึกษาที่เคยสังกัดกรมการฝึกหัดครู การจัดงานวันสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและ
วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ก าหนดจัดทุกวันที่ ๒๙ กันยายน ของทุกปี เพ่ือแสดงความส านึก      
ในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ มหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการจัดงานครบรอบ ๑๒๔ ปี 



๙ 

 

การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู  พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงน าเรียน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) พิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) การจัดงานครบรอบ ๑๒๔ ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้าย           
วันสถาปนากรมการฝึกหัดครู พ.ศ.๒๕๕๙ และมอบหมายคณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วางแผนรูปแบบการจัดนิทรรศการในช่วงบ่าย และมอบหมายวิทยาลัย   
การดนตรีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วางแผนการแสดงตามก าหนดการ และในช่วงพักกลางวัน 
รวมทั้งมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องในด้านอื่นๆ โดยค าสั่งจะด าเนินการจัดท าให้ในภายหลัง 

 4.4 (ร่าง) แบบส ารวจความพึงพอใจเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท า (ร่าง) แบบส ารวจความพึงพอใจเรื่อง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทุกฝ่าย
ของมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และอาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแก้ไข 
(ร่าง) แบบส ารวจความพึงพอใจเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อีกครั้งให้สมบูรณ์ หากด าเนินการพิจารณา
แก้ไขเสร็จแล้วสามารถประกาศใช้ได้ 

 4.5 การปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยได้น าเรื่องการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของบุคลากร เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน โดยใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ 
ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นแนวเทียบ เพ่ือให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยหลักจะปรับเป็นร้อยละ ๗๐ ส าหรับผลสัมฤทธิ์การท างาน ส่วนอีกร้อยละ ๓๐ 
จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม               
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล และผู้ที่เกี่ยวข้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับรายละเอียดการปรับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร ให้ได้การประเมินที่เท่ียงธรรมมากที่สุด โดยจะใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และจัดท าเปน็ (ร่าง) น าเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 



๑๐ 

 

 4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดนโยบายการใช้
เงินบ ารุงการศึกษา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดนโยบายการใช้เงินบ ารุงการศึกษา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกัน
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และนางมรกต ภู่ทอง ตรวจสอบ
รายละเอียดต่างๆ ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดนโยบาย  
การใช้เงินบ ารุงการศึกษาและ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน ให้ถูกต้องที่สุด และด าเนินการลงนามในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือน ามาปรับใช้ใน     
ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 4.7 การเตรียมความพร้อมในการวางแผนอัตราก าลังคน กรณีมีผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  
  กองบริหารงานบุคคล ส านั กงานอธิการบดี  ขอแจ้ งรายชื่ อข้ าราชการพลเรือน                             
ในสถาบันอดุมศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ที่เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 12 ราย เพ่ือให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการวางแผน                
อัตราก าลังคนต่อไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบ จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ และงานเลี้ยง Thank you party ในวันที่ ๙ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยก าหนดการและค าสั่งฝ่ายด าเนินงานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 4.8 การเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
  ๑) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแบบรายงานภาระงาน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ด าเนินการแจกเอกสาร
ดังกล่าวและแผ่นซีดีไปยังคณะต่างๆ ขอความอนุเคราะห์คณบดีประขาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในคณะทราบ    
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบการประเมินตนเองและการเขียนภาระงานของคณาจารย์  
  ๒) กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการดังนี้ 
   (๑) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโต๊ะเก้าอ้ีสนาม เพ่ือรองรับงานซ้อมรับปริญญาบัตร 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙  โดยจะด าเนินการจัดส่ง ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  
   (๒) ครุภัณฑ์ ๗ รายการ ของห้องรับรอง อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ ในวันที่ ๒ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ ได้มีการเปิดซองได้ผู้รับเหมาแล้ว 
   (๓) ส่วนโครงการอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น งานปรับปรุงภายใน  – นอกอาคาร 
ห้องเรียน ลิฟต์ภายในอาคาร สื่อโสตทัศนูปกรณ์ช ารุด ได้ด าเนินการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแล้ว 



๑๑ 

 

   (๔) การเปิด – ปิด ประตูหลังมหาวิทยาลัย วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ – 
๑๗.๐๐ น. และวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า การทาสีอาคารใหม่ มอบหมาย
ให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ออกแบบโมเดลสีของอาคารภายในมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาถึงที่มาของสีและความเหมาะสมของสีอาคาร  

มติที่ประชุม รับทราบ การเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และมอบหมายกองอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ดูแลเรื่องความปลอดภัยของลิฟต์ภายในอาคารให้มากที่สุด ความสะอาดภายใน
มหาวิทยาลัยและการเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ที่ล้าสมัย รวมถึงการทาสีอาคารใหม่ ควรออกแบบโมเดลสีของ
อาคารและให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๕.1 มติยอ่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559  
  สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลั ย              
ครั้งที่  7/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่  21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ               
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.2 หนังสือขอบคุณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ส่งหนังสือขอบคุณมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ครบรอบ ปีที ่68 ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.3 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลัก            
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการยกระดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปี พ.ศ.2559             
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกในด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของไทยในปัจจุบัน และ
น าเสนอแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ ร้อมทั้งวัดระดับ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ ส านักงาน ก.พ.ร. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ.2556 - 2561) สถาบันส่งเสริมการบริการจัดการที่ดี จึงขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ราย ตอบแบบสอบถามการยกระดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่านทาง 
http://www.survegizmo.com ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 

http://www.survegizmo.com/


๑๒ 

 

 5.4 ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ระยะท่ี 4) 
  คณะครุศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (ระยะที่ 4) 
ขึ้นเป็นการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการให้ความรู้ หัวข้อ “STEM ศึกษาพัฒนาการคิด” ซึ่งเป็นโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยา จังหวัดอ่างทอง โดยมีครูอาจารย์จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14 โรงเรียน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ทั้งสิ้น 240 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.5 ผลการน าเสนองานสร้างสรรค์ 
  อาจารย์วิทวัส กรมณีโรจน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการเผยแพร่นาฏยศิลป์สร้างสรรค์           
ชุด HOMO ในโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรมศิลปะดนตรีและการ
แสดง ครั้งที่ 6 “Culture and Arts Festivals 2016” เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนาฏยศิลป์
สากลสร้างสรรค์ อีกทั้งแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน 
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 07.00 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1   
(โรงละครใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.6 ผลการด าเนินโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  1. โครงการปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางบัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน” ภาคเรียนที่             
2/2558 ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  2. โครงการพัฒนานิสิต “ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ครั้งที่ 2   
ภาคเรียนที่ 2/2559 ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน พ.ศ.2559 โดยมีการเลือกตั้งนายก
สโมสรคณะฯ ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ใต้อาคาร 24 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “ปรับทักษะอัตลักษณ์นิสิตใหม่      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 8 - 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
  4. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “ปรับทัศนคติใหม่ให้เข้าใจหน้าที่
พลเมืองไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
ภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2559  
  5. โครงการ WDA-AP Conference – Dance Routes – Danced Roots: Connecting 
the Local and the Global ณ ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 14 - 24 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
  6. การเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี                
ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 



๑๓ 

 

  7. การเข้าร่วมอบรม “ภาษาไทยเปรียบเทียบ 101” ของอาจารย์นภัทร อังกูรสินธนา 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.7 รายงานสรุปผลการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สรุปรายงานผล           
การประชุมผู้ปกครองของนิสิตใหม่ (ประเภทรอบสอง) ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.
2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งเป็นการด าเนินงานในครั้งแรก โดยมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน 
และผู้ปกครองนิสิต (ประเภทรอบสอง) เข้าร่วม จ านวน 16 คน จากจ านวน 19 คน ณ ห้อง 432 อาคาร 4              

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.8 ผลการประกวดหนังสั้น ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “Shortfilm of Parliament 
2016” 
  นิสิตสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น ของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “ Shortfilm of Parliament 2016” ครั้งที่ 3 ส าหรับโจทย์ในการสร้างสรรค์
หนังสือสั้น คือ ขอ-รับ-ท่าน Corruption และได้รับรางวัล ดังนี้ 
  1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  1 มีนิสิต 3 คน ร่วมกันสร้างสรรค์หนังสั้นเรื่อง 
“มไหสวรรย์” ได้แก่ 
   1. นายภูริทัต  แก้วทองทับ  
   2. นายอภิวัชญ์  พงษ์วุฒิประพันธ์ 
   3. นางสาวอัญชิษฐา   อัตรศรีประไพ 
  2. รางวัลชมเชย จากหนังสั้น เรื่อง “เรา” คือ ทีมมดตะนอย ของนายกิตติศักดิ์ ถุงทอง  
นิสิตชั้นปีที่ 3  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข น าเสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือจัดท าเกียรติบัตรและเข้ารับเกียรติบัตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 

 ๕.9 สรุปผลการจัดงาน ทีเด็จฯ 2 บิ๊กเอส + มายด์ คอนเสิร์ต 
  สาขาวิชาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ได้สรุปผลการจัดโครงการ           
บ้านสมเด็จฯ เอนเตอร์ เทนเมนท์ ปีที่ 4 ร่วมกับ โครงการคิดตามกระแสธุรกิจบันเทิง ที่มีชื่อว่า “ทีเด็จฯ 2 
บิ๊กแอส + มายด์ คอนเสิร์ต พ่อก็คือพ่อ”พร้อมเปิดตัวศิลปิน 2 ศิลปิน จากบ้านสมเด็จฯ เรคคอร์ด             
(ค่ายเพลงแห่งแรกในสถาบันการศึกษา) และละครเวที เรื่องที่ 5 จากบ้านการละครบ้านสมเด็จฯ “จิตตนคร 
ตอน วัฏฏะมายา” ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 15.00 - 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 
ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๔ 

 

 ๕.10 พิจารณาความร่วมมือส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) 
  ส านักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ            
และการสื่อสาร (ICT) ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน              
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นกลไลส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ               
ที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมุ่ งปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)               
และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาสรุป
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ  ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ตามนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ พร้อมก าหนดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เ พ่ือสร้างประเทศให้ เข้มแข็ ง และ                      
ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบการด าเนินกิจกรรมของสถาบันและนิสิตนักศึกษา    

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะทั้ง ๖ คณะ รวมถึงโรงเรียนสาธิตฯ รายงานโครงการ/
กิจกรรมสอดคล้องกับการสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ส่งที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร            
เป็นผู้รวบรวมเพ่ือรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ 

 ๕.12 ขอเชิญร่วมงานวันมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา 
  มูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่สามสมเด็จ
เจ้าพระยา และมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา ในวันเสาร์ 27 สิงหาคม พ.ศ.
2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องจริยธรรม ชั้น 4 อาคารสุริยาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานวันมูลนิธิสาม
สมเด็จเจ้าพระยา ในวันและเวลาดังกล่าว  

 ๕.13 ส าเนาข้อตกลงความร่วมมือกับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  
  ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ลงนามความร่วมมือกับ                       
พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานส านักงานก ากับดูแลพระธรรมทูต                       
ไปต่างประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกับวัดไทยในต่างประเทศ สามารถให้อาจารย์ นักศึกษา 
ได้ใช้เป็นสถานที่พ านักเพ่ือการศึกษาต่อหรือเรียนภาษาอังกฤษ ตามช่วงเวลาที่แต่ละแห่งก าหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 



๑๕ 

 

 ๕.14 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ด าเนินการ
ส ารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับ                
การออกแบบเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ              
เพ่ือผลการประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติ             
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูลและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มและจัดท าแบบส ารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity & Transparency Assessment ส าหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.15 ผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการของเครือข่ายพัฒนาบัณฑิต           
อุดมคติไทย เขตภาคกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ในคราวประชุม          
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ได้พิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาอุดมคติไทย โดยมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตคติไทย เขตภาคกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.16 ส าเนาค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและ
การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  
  ตามที่มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา นั้น 
  เนื่องจากข้อ 3 ของค าสั่งดังกล่าว ก าหนดให้การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษาและคณะกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
ในเวลาเดียวกันเกินสามแห่งไม่ได้ 
  2. ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนสองแห่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
  3. ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งแห่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินสองแห่ง 
  4. ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนสี่แห่งแล้ว ไม่อาจได้รับต าแหน่ง       
ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้นได้อีก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๑๖ 

 

 ๕.17 การซื้อขายปริญญาปลอมผ่านสื่อสังคม (Social Media)  
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณากรณีที่มีข่าวปรากฏเกี่ยวกับปริญญา
ปลอมในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งประเด็นการซื้อขายปริญญาปลอม มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์อุดมศึกษาไทย 
และความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งความเชื่อมั่นต่อองค์กร/หน่วยงาน              
ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างมาก ดังนั้น ส านักงานฯ จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อกรณี
ดังกล่าว เพ่ือป้องกัน/ปราบปรามและ/หรือแก้ไขปัญหาการซื้อขายปริญญาข้างต้น และหากเป็นผู้เสียหาย            
ขอให้ด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.18 ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดโครงการอบรม            
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสร้างจิตบริการ” ระหว่างวันที่ 
10 - 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.19 ผลประเมินความพึงพอใจของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตส านึก
การให้บริการการท างานเป็นทีม และวิเคราะห์ SWOT เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี” 
ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ตะนาวศรี รีสอร์ท ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์           
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 84 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 76 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.20 ผลการเข้าร่วมสัมมนาโครงการรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ
พิจารณายกร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ... 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล และนิติกร เข้าร่วมสัมมนาโครงการรับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณายกร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข         
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา 
กรุงเทพฯ การสัมมนาดังกล่าวเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เนื่องจากร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการยกร่างโดยแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ               
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ก าลังจะประกาศบังคับใช้ในอนาคต 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๗ 

 

 ๕.21 สรุปอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2559 และลูกจ้าง     
(เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 4/2559 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าตารางสรุปอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย             
(เงินบ ารุงการศึกษา) และลูกจ้าง (เงินบ ารุงการศึกษา) ที่ได้รับจัดสรรใหม่ อัตราว่างเดิ ม และทดแทนอัตรา
เกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวนทั้งสิ้น 36 อัตรา ซึ่งจะด าเนินการเปิดรับสมัคร ในวันจันทร์ที่            
1 – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.22  สรุปจ านวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559               
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สมัครทั้งหมดจ านวน 324 ราย ซึ่งได้แยกเป็นสาขาวิชาแล้ว เพ่ือคณะ/บัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการ                          
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในปีการศึกษา 
2559 โดยกองบริหารงานบุคคลจะได้จะท าประกาศผลการพิจารณาแต่งตั้งให้ เป็นอาจารย์พิเศษ                      
ในปีการศึกษา 2559 หลังผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากสภาวิชาการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.23 รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe 
Captivate” 
  ส านักคอมพิวเตอร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย 
Adobe Captivate” ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1091 
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ และ            
ดร.ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร และมีคณะผู้บริหารและบุคลากร            
ส านักคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ที่เก่ียวข้องแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.24 รายงานการจัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วย Google Apps & 
Google Docs”  
  ส านักคอมพิวเตอร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วย 
Google Apps & Google Docs” ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1091 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) โดยมี นายเดชอาคม คดเกี้ยว 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  และมีคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมอบรมเชิง                                                                                            
ปฏิบัติการ จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๘ 

 

 ๕.25 หนังสือขอบคุณจากสภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา  
  สภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา  
แห่งเมืองเบิร์กเล่ย์ มีหนังสือขอบคุณถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ให้ความอนุเคราะห์และ
สนับสนุนในการจัดโครงการ “มรดกไทยคืนถ่ิน ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 10 - 17 กรกฎาคม พ.ศ.2559 โดย
เยาวชนไทย-อเมริกัน กลับมาเยือนถิ่นมาตุภูมิ เพ่ือแสดงละครการกุศล เรื่อง ซิลเดอเรลล่า แสดงร าไทย และ
ดนตรีไทย ณ โรงละครแห่งชาติ             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 16.00 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.26 สรุปผลการประเมิน “โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งท่ี 6” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แห่งเมืองเบิร์กเลย์ แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการมกดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 
ระหว่างวันที่ 10 - 17 กรกฎาคม พ.ศ.2559 โดยการน าเยาวชนไทย - อเมริกัน กลับมาเยือนประเทศไทย 
เพ่ือทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญของไทย เข้าเยี่ยมคณะนายกรัฐมนตรี และจัดแสดงละครประยุกต์ เรื่อง ซินเดอเรลล่า 
ภาคพิเศษ รวมทั้งการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ ณ โรงละครแห่งชาติในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 
และน าเงินบริจาคสมทบทุนมอบให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยการจัดงานดังกล่าวรวบรวมเงิน
บริจาค ได้จ านวน 100,000 บาท และจะน าไปมอบแก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง               
(บ้านราชาวดี) และมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(โรงเรียนศรีสังวาล) อ าเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยได้
สรุปผลการประเมินโครงการมรดกไทยคืนถ่ิน ครั้งที่ 6 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.27 ตารางสรุปการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ด าเนินการส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.28 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าต้นฉบับงานเขียนในหัวข้อ “บทบาทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการสืบสานพระราชปณิธาน พระราชด าริ และพระราชด ารัส ในรูปแบบต่างๆ  
ตามพันธกิจในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” (เพิ่มเติม) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าต้นฉบับ
งานเขียนในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการสืบสานพระราชปณิธานพระราชด าริ            
และพระราชด ารัส ในรูปแบบต่างๆ ตามพันธกิจในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ”              
เพ่ือด าเนินการจัดท าต้นฉบับงานเขียนในหัวข้อข้างต้น เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 ปี พ.ศ. 2559 และทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และจัดส่ง
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ในการนี้ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็น
ควรแต่งตั้งคณะกรรมการในฝ่ายจัดท าต้นฉบับด้านหลักสูตร เอกสารวิชาการ และบริการวิชาการ (เพ่ิมเติม) 
มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๙ 

 

 ๕.29 การเตรียมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๕๙  
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่  
๑๔ – ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๒๓๖๑ /๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๙ และจัดท าเอกสารแนบท้ายค าสั่ ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายอารักขาฯ ที่ ๒๒๙๒ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายถวายอารักขาความสงบเรียบร้อยและจราจร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.30 การจัดท าแผนกลยุทธ์พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์พุทธศักราช พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
และได้มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจน
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และได้น า (ร่าง) กลยุทธ์ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่  ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙            
โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.31 แบบรายงานภาระงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย               
การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระ
งานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559             
โดยข้อบังคับดังกล่าวก าหนดให้มีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแบบรายงานภาระงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้เป็นแบบรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๒๐ 

 

 ๕.32 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือปรึกษาหารือ              
การด าเนินงานและพิจารณาการขออนุญาตด าเนินงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

  2) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ด าเนินการตรวจตัดข่าวที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย              
ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/255๙    
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/255๙ ในวันพฤหัสบดีที ่
๒๒ กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี               
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๖.๒ สรุปผลการด าเนินโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (e-Testing)  
  รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์             
(e-Testing) ส าหรับนิสิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ             
ให้นิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการเรียนรู้ระบบทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ในวิชาภาษาอังกฤษ                 
ซึ่งมีการทดสอบภาษาอังกฤษในด้านไวยากรณ์ ทักษะการฟัง – พูด การอ่าน การเขียน และด้านค าศัพท์ 
จ านวน 60 ข้อ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 3,168 คน ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ปรากฏว่า            
นิสิตชั้นปีที่ 1 มีผลคะแนนสอบเฉลี่ย 38 คะแนน และนิสิตชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ในรายวิชาภาษาอังกฤษของ
แต่ละคณะมีผลคะแนนสอบเฉลี่ย 40 คะแนน ซึ่งแสดงว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ 50%  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๖.๓ โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสถาบันภาษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตใหม่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตใหม่โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
พัฒนาเจตคติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในการเรียนรู้             
ในระดับอุดมศึกษา และเพ่ือทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตใหม่ โดยจัดกิจกรรม
ปรับทัศนคติจากการฟังบรรยาย ในหัวข้อ “สนใจภาษาอังกฤษชีวิตจะก้าวไกล” กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียนและการชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ จ านวน ๓๐ ชั่วโมง และการทดสอบวัดความรู้ พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ โดยมีนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 3,067 คน และทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 



๒๑ 

 

ผลปรากฏว่า คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43 คะแนน ซึ่งอยู่
ในระดับ Elementary และได้มีการจ าแนกผลคะแนนทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษของนิสิตในแต่ละ
ระดับ ดังนี้ Starter (0 - 30) จ านวน 108 คน Elementary (31 – 60) จ านวน 2808 คน และ 
Intermediate (61 - 90) จ านวน 51 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 การเปิดการเรียนการสอน (ภาค กศ.พ.) 
  นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยเปิด
การเรียนการสอน (ภาค กศ.พ.) ตามปกติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2559 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรม   
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
และวันแม่แห่งชาติประจ าปี 2559 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 17.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยการแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.6 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัณฑิตวิทยาลัย  
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ อาคาร 11 ชั้น 9 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.7 การรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุรุสภา จะเดินทาง
มาตรวจรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันอังคารที่ 
30 สิงหาคม พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.8 การตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2559 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2559 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.
2559  

มติที่ประชุม รับทราบ  



๒๒ 

 

 6.9 วิทยาลัยการดนตรี ขอแจ้งปิดการเรียนการสอน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
  อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วิทยาลัยการดนตรี ขอแจ้งปิดการ
เรียนการสอนเฉพาะวิชาเอก ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เนื่องจากลิฟต์
โดยสาร อาคาร 27 เกิดความขัดข้อง อาจท าให้เกิดอันตรายต่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษาได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเร่งด าเนินการ และวิทยาลัย          
การดนตรีช่วยให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการลิฟต์โดยสารที่ถูกต้อง 

 

เลิกประชุม  เวลา 1๗.๑5 น. 

 

     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


