
๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2559 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 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 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
1๖. อาจารย์วนิดา ชื่นชัน (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์ สะอาดเอ่ียม (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๙. อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
๒๐. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
2๑. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
2๒. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
2๓. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ฯ 
2๖. อาจารย์สายฝน  ทรงเสี่ยงไชย (แทน) ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๘. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
29. อาจารย์อารยา วาตะ (แทน) ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ฯ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

 
 

 



๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
๒. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
4. นางสาวขนิษฐา พ่ึงประจวบ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
5. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้างานพัสดุ 
6. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
7. อาจารย์อภิญญา หนูมี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

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

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
14 มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยไมม่ีการแก้ไข  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและความเป็นเลิศ” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความมุ่งหวังในการพัฒนามหาวิทยาลัย           
ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต จึงมอบให้กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี               
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อโครงการ จาก “นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและความเป็นเลิศ ” เป็น                 
“แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ



๓ 

 

เจ้าพระยา” ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา 
จังหวัดระยอง และการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหาร
บุคลากรไปในคราวเดียวกัน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบลิฟท์โดยสาร อาคาร 9 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอความอนุเคราะห์ให้กองอาคารสถานที่                
และสิ่งแวดล้อมด าเนินการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของลิฟท์และขอค าแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหา
ประตูลิฟท์ที่ปิดกระแทกเสียงดังและหยุดค้างบ่อยครั้ง ของอาคาร 9 จ านวน 2 เครื่อง  โดยมอบหมาย              
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล และกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมด าเนินการซ่อมบ ารุงลิฟท์โดยสาร              
โดยเปลี่ยนชุดคอนโทรลประตูลิฟท์รุ่นใหม่ทั้งหมด พร้อมตกแต่งภายในและภายนอก เป็นจ านวนเงิน 
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้มีความปลอดภัยในระดับที่เชื่อมั่นได้ และจัดท าตารางตรวจ
การดูแลระบบไฟฟ้า ลิฟท์ส่วนต่างๆ ภายในอาคารทั้งหมด เพ่ือลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการประสานงานกับบริษัทและอยู่ระหว่างการน าเสนอ            
ราคาใหม่ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 
1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม รับทราบ และขอรายละเอียดการเสนอราคาใหม่ ทั้งนี้ให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ค านงึถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ เพ่ือลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การด าเนินการจัดจ้างเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  
21 มกราคม พ.ศ.2559 มีมติรับทราบการขอใช้งบคงคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือปรับปรุงและ 
เพ่ิมเติมการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ในวงเงิน 28,389,058.65 บาท (ยี่สิบแปดล้าน            
สามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบ โดยให้ด าเนินการดังนี้  
  1) ด าเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างรายเดิม เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเติมงานระบบ 4 งาน  
คือ 1) งานปรับปรุงการใช้พื้นที่ 2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และ  
4) งานระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย ในวงเงิน 16,701,435.17 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งพัน  
สี่ร้อยสามสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์) 
   2) ด าเนินการจัดจ้างโดยการประมูลงานระบบ 2 งานคือ 1) งานระบบเครือข่าย และ  
2) งานระบบภาพและเสียง ในวงเงิน 11,687,623.48 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
ยี่สิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์) 
  3) เห็นควรมอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด าเนินการจัดจ้างตามข้อ 1 
และข้อ 2 
 



๔ 

 

  อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณีที่ 1 การปรับปรุงและเพ่ิมเติม           
งานระบบ 4 งานนั้น จะด าเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างรายเดิมเนื่องจากเป็นงานต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้          
อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญา ส่วนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น คือ วิธีการจัดจ้างจะต้องด าเนินการจัดจ้าง 
อย่างไร ซึ่งน่าจะใช้วีใดวิธีหนึ่งใน 3 วิธีนี้ คือ 1) แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบของงานพัสดุ 2) รายการ
สั่งท าตามความประสงค์ (Repeat Order) หรือ 3) การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ส่วนกรณีที่ 2 ด าเนินการจัดจ้าง
โดยการประมูลงานระบบทั้ง 2 งาน คือ 1) งานระบบเครือข่าย และ 2) งานระบบภาพและเสียงนั้น              
เพ่ือความเป็นระบบและความเรียบร้อยในการด าเนินการในส่วนของการเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์             
ควรให้ผู้รับจ้างก่อสร้างรายเดิมเป็นผู้ด าเนินการได้หรือไม่ ส่วนกรณีติดตั้งอุปกรณ์จะด าเนินการเปิดประมูล
เช่นเดิม  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวสรุปว่า กรณีที่ 1 การปรับปรุงและเพ่ิมเติม
งานระบบ 4 งานนั้น ให้ด าเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบของงานพัสดุ ส่วนกรณีที่ 2 งานระบบ
เครือข่าย ให้ด าเนินการทั้ง 2 ส่วน คือ ติดตั้งอุปกรณ์และค่าติดตั้งพร้อมเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์              
ไปพร้อมกัน ส่วนงานภาพและเสียง ในการเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างรายเดิม                  
เป็นผู้ด าเนินการ ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ให้ด าเนินการเปิดประมูลใหม่ และเห็นชอบมอบหมายให้กองอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด าเนินการจัดจ้างตามข้อ 1 และข้อ 2 

มติที่ประชุม 1) อนุมัติให้ใช้เงินคงคลัง ด าเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างรายเดิมเพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมงานระบบ 6 งาน คือ 1) งานปรับปรุงการใช้พ้ืนที่ 2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3) งานระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ 4) งานระบบเครือข่าย เฉพาะค่าติดตั้งพร้อมเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ 
5) งานระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย และ 6) งานระบบภาพและเสียง เฉพาะค่าติดตั้งพร้อมเดิน
สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ ในวงเงิน 19,952,531.35 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพัน            
ห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) 
  2) เห็นชอบ วิธีแก้ไขปัญหาส าหรับงานระบบที่ 4) งานระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ และงานระบบที่ 6) งานระบบภาพและเสียง อุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้ด าเนินการจ้าง          
โดยการประมูล ในวงเงิน 8,436,527.30 บาท (แปดล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบ
สตางค์)  

  3) เห็นชอบให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด าเนินการจัดจ้างทั้งหมด 

 4.2 ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนงานปรับปรุงหลังคาอาคาร 5 เพิ่มเติม 

  มหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลประจ าปี พ.ศ.
2558 จ านวน 4 โครงการ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 3 โครงการ และยังด าเนินการไม่ แล้วเสร็จ               
อีก 1 โครงการ คือ งานปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร 5 จ านวน 1 งาน โดยโครงการได้ผู้รับจ้างแล้วแต่               
ไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงตามแบบได้ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจึงได้ปรับแบบให้เหมาะสม          
กับหน้างานจริง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเป็นเงินทั้งสิ้น 252,143.36 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อย         
สี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) กองอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม                 
ในการปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร 5 เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันตามข้อก าหนดของส านักงบประมาณ  



๕ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม เป็นเงินทั้งสิ้น 252,143.36 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพัน 
หนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ในการปรับปรุงหลังคาอาคาร 5  โดยใช้งบประมาณบูรณะทรัพย์สิน 

  4.3 การปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 13 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่อาคาร 6 ชั้น 13 ให้เป็น 
ห้องประชุมขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับการประชุมและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้ด าเนินการออกแบบ
เบื้องต้นแล้ว 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  
  1) เลือกรูปแบบงานปรับปรุงล่าสุดผสมกับรูปแบบที่ได้ปรับใหม่เข้าด้วยกัน  
  2) โต๊ะที่ใช้ในห้องประชุม สามารถปรับเคลื่อนย้ายได้  
  3) มีฉากกั้นห้องที่สามารถแบ่งส่วนพ้ืนที่เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อยได้     

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมประสานงานกับผู้ออกแบบเพ่ือปรับปรุง
รูปแบบงานให้สมบูรณ์ เพ่ือด าเนินการต่อไป   

 4.4 ขอครองอัตราก าลังหรืออัตราทดแทน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร อาจารย์ข้าราชการ ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558  
ท าให้สาขาวิชาจุลชีววิทยามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลดลงเหลือจ านวน 4 คน และได้ท าการสอบคัดเลือก           
เพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2559 แต่ไม่มีผู้ผ่าน 
การสอบคัดเลือกในรอบดังกล่าว สาขาวิชาจุลชีววิทยามีความประสงค์ขอครองอัตราหรืออัตราทดแทน
ต าแหน่งเดิม โดยมีคุณสมบัติที่ต้องการดังต่อไปนี้ คือ วุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรื อสาขาอ่ืน         
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพ้ืนฐานวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรีเป็นสาขาวิชาจุลชีววิทยา เพ่ือให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรของสาขาวิชาจุลชีววิทยาเป็นไปตามการก ากับมาตรฐานหลักสูตร และเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ          
ในการพัฒนาการด าเนินงานการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ยังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางสรีรวิทยา ท าให้มีผลกระทบต่อการประเมินของสภาวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ในปี 2559 ดังนั้น มอบหมายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พิจารณาอัตราของสาขาวิชา            
จุลชีววิทยาและสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ว่าอัตราใดมีความจ าเป็นน้อยกว่า และสามารถรออัตราใหม่               
ในรอบถัดไปไดโ้ดยขออัตรา ๑ อัตราให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ก่อน แล้วเมื่อมีอัตราใหม่มาทดแทนก็ให้คืน  
1 อัตรา ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนอัตราอ่ืนๆ ที่จ าเป็น จะจัดสรรให้ตามความเหมาะสม  
แต่ในภาวะเร่งด่วนนี้ขอให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา 

มติที่ประชุม  มอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาอัตราก าลังของสาขาวิชาที่มีความจ าเป็น 
น้อยกว่าทีส่ามารถรออัตราใหม่ในรอบถัดไปได ้เพ่ือจัดสรรอัตราก าลัง 1 อัตราให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

 

 



๖ 

 

 4.5 ร่างก าหนดตารางกิจกรรมส าหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดท าร่างก าหนดตารางกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาใหม่                     
ปีการศึกษา 2559 เพ่ือใช้ในช่วงของการเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2559 โดยมีแบบตารางกิจกรรม            
แบ่งออกเป็น 2 แบบ เพ่ือขอหารือในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)                    
ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึง
ความส าคัญในการปลูกฝังความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา กล่าวสรุปว่า เลือกแบบที่ 1 ก าหนดกิจกรรม
เริ่มในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยแก้ไขในส่วนของหมายเหตุ โครงการอบรมภาษาอังกฤษและ
โครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็น เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 และในการเตรียม              
ความพร้อมในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์  
และคณบดีทุกคณะวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แบบที่ 1 ก าหนดกิจกรรมเริ่มในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยแก้ไข          
ในส่วนของหมายเหตุ โครงการอบรมภาษาอังกฤษและโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1            
เป็นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  

 4.6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ขอต่อสัญญาเช่า 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้เช่าพ้ืนที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ตาม  
สัญญาเช่า ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2556 และจะครบรอบวาระ 3 ปี ตามสัญญาเช่า ในวันที่  31 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 ธนาคารจึงขอเสนอต่อสัญญาเช่า ดังนี้ 
  1. ต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วั นที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 ถึง 31 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 
  2. อัตราค่าเช่าคงท่ี 3 ปี เดือนละ 13,000 บาท ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
  3. เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย ปีละ 300,000 บาท รวม 3 ปี เป็นเงิน 900,000 บาท 
  4. ข้อก าหนดเงื่อนไขต่างๆ คงเดิม 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอต่อสัญญาเช่าของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

 4.7 ขอรับการสนับสนุนในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันและหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
สัปดาห์วิจารณ์ 
  บริษัท สยามรัฐ จ ากัด ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยสั่งซื้อหนังสือในราคาพิเศษ ดังนี้ 
  1) หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน  ราคาปกติฉบับละ 10 บาท ลดเหลือฉบับละ 7 บาท 
  2) หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ราคาปกติเล่มละ 40 บาท ลดเหลือเล่มละ 32 บาท 
  ทั้งนี้ บริษัทมีความยินดีประชาสัมพันธ์ข่าวให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 



๗ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้บริการหนังสือพิมพ์ของ บริษัท สยามรัฐ จ ากัด ทั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน            
และหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ อย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศประสานกับบริษัท สยามรัฐ 
จ ากัด ว่า มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนหนังสือพิมพ์สยามรัฐอย่างต่อเนื่อง และสอบถามประเด็นเงื่อนไขในกรณี
บริษัทฯ มีความยินดีประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  

 4.8 ขอเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา สินค้า “OPPO” ในมหาวิทยาลัย 
  บริษัท เจทู มีเดีย วิชั่นส์ จ ากัด ได้ขอเช่าพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยเพ่ือติดตั้งป้ายโฆษณา สินค้า 
“OPPO” โดยขอเสนอค่าเช่าพ้ืนที่แก่มหาวิทยาลัย 5,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการติดตั้งทั้งสิ้น 3 เดือน
โดยช าระเป็นรายเดือน รวมรายได้ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับทั้งสิ้น 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ -
16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือติดตั้งป้ายโฆษณา สินค้า “OPPO” ในมหาวิทยาลัย 

 4.9 ข้อเสนอการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้จัดท าสารนิพนธ์  เรื่อง 
GUIDELINE OF OCCURATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM IN BANSOMDEJ 
CHAOPRAYA (การพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
และได้สรุปแนวทางการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชลิต  วณิชยานันต์ ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาเรื่องการจัดการความปลอดภัยเป็นกรณีเฉพาะ และ
น าเสนอรายละเอียดของการจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กร เพ่ือปฏิบัติงานและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ถูกต้อง                 
ตามระเบียบเป็นล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบหมาย  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ชลิ ต  วณิชยานันต์  ประสานกับ                      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษารายละเอียดการจัดการความปลอดภัยเป็นกรณีเฉพาะ และน าเสนอที่
ประชุมในโอกาสต่อไป     

 4.10 การเสนอรายช่ือผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           
ในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประกอบด้วยการบริหาร
ราชการแผ่นดิน จ านวน 3 คน ด้านการพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 2 คน ด้านเศรษฐศาสตร์ จ านวน 2 คน              
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 3 คน และด้านกฎหมาย 
จ านวน 2 คน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



๘ 

 

พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ. ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณบดี           
คณะวิทยาการจัดการประสานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาและเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.11 แผนการสรรหาและสรุปจ านวนอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าตารางสรุปจ านวนอัตราว่างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และแผนการสรรหา เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) 
พิจารณา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ตามแผนรับจะเปิดรับสมัคร ภายใน
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สอบคัดเลือกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และรายงานตัวในเดือนมิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๕๙ และหน่วยตรวจสอบภายในได้ขออัตราเพิ่ม ๑ อัตรา ซ่ึงจะให้ชะลอไว้ก่อนหรือสามารถเปิดสอบใน
รอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส่ วนของการ เปิ ดรั บสมั คร
ต าแหน่งอาจารย์ เน้นรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และ
มีเงื่อนไขภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  และอนุมัติอัตราก าลัง ๑ อัตรา ให้หน่วย
ตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์     
มีความจ าเป็นขออัตราก าลังอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางสรีรวิทยา 1 อัตราด่วน เ พ่ือเพ่ิมศักยภาพและ                   
เป็นแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ตามที่สภาวิชาชีพก าหนดมาตรฐาน 
นั้น จึงขออัตราก าลัง ๑ อัตราให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ก่อน ส่วนสาขาวิชาจุลชีววิทยาและสาขาวิชา              
เคมีอุตสาหกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าจะเปิดรับอัตราก าลังของสาขา           
วิชาใดก่อน  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะครุศาสตร์มีสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา จ านวน ๑ อัตรา   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์  สะอาดเอ่ียม กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะวิทยาการจัดการ มีอัตรา
ว่างจ านวน ๓ อัตรา คือ สาขาวิชาการตลาด ๒ อัตรา และสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ ๑ อัตรา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร  ตรวจสอบรายละเอียด
อัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 



๙ 

 

 4.12 ปัญหาการจัดการเรียนวิชาสรีรวิทยาและขออัตราก าลังงบแผ่นดิน 
  สภาเทคนิคการแพทย์ ได้มีการก าหนดให้ทางสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์                
ต้องสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ปรีคลินิก) ได้แก่ ชีวเคมี จุลชีววิทยา สรีรวิทยา                  
กายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยา ด้วยตนเองในระยะเวลา 2 ปีการศึกษา โดยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
พบว่าทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางสรีรวิทยา ท าให้มีผลกระทบต่อ              
การประเมินของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในปี 2559 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์จึงขออัตราก าลัง
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางสรีรวิทยา 1 อัตราด่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเป็นแผนรองรับการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ตามที่สภาวิชาชีพก าหนดมาตรฐาน และน าเข้าที่ประชุ มคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) พิจารณา 

มติที่ประชุม อนุมัติ อัตราก าลังต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (สรีรวิทยา) จ านวน 1 อัตรา 
ทั้งนี้ ให้รอการจัดสรรอัตราก าลังงบประมาณแผ่นดินในครั้งถัดไป  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่               
1/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)              
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ก าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ             
เรื่อง “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ขึ้น ในวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ 
สปา จังหวัดระยอง เพ่ือให้การจัดสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน จึงได้รายงาน  
ความคืบหน้าการด าเนินการโดยแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ก าหนดการกิจกรรมด าเนินโครงการ และ  
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยกองนโยบายและแผนขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง  
จัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผน ภายในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เพ่ือน าไปบริหารจัดการ
โครงการต่อไป จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 ๕.3 สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งสรุปผลการจัดโครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ภูวนาลี           
รีสอร์ท เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.4 จดหมายจากมหาวิทยาลัยอุตะระ ประเทศมาเลเซีย 
  มหาวิทยาลัยอุตะระ ประเทศมาเลเซีย ได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์จะมาเยี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมกับรายละเอียดกิจกรรมตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร และอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร 
โชติรัตนศักดิ ์ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว 

 ๕.5 สรุปรายงานการประชุมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ประเทศสาธารณรัฐ
จีน (ไต้หวัน) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปรายงานการประชุมกับคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสเดินทางมาร่วมงานวันคล้าย                      
วันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายคณะครุศาสตร์และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกันพิจารณาว่ามีนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชา
ภาษาจีนสนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
หรือไม่ และมอบหมายอาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ส ารวจและวางแผนว่าสามารถรับนิสิตนักศึกษา         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตงมาร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและสอนวิชาภาษาอังกฤษ             
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตได้ทั้งหมดก่ีคน 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๕.6 ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดย Webometrics ประจ าเดือนมกราคม ปี 2559 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้ส่งผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก 
โดย Webometrics ประจ าเดือนมกราคม ปี 2559 โดยเป็นการวัดความสามารถและคุณสมบัติของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 



๑๑ 

 

 ๕.7 รายงานการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อน าเสนอบทความวิจัย ในงาน The IAFOR         
International Conference on Education - Hawaii (IICEHawaii 2016) ระหว่างวันที่ 6 - 13 
มกราคม พ.ศ.2559 
  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา อาจารย์ พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร และอาจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ ได้รายงานการเดินทางไปต่างประเทศ
เพ่ือน าเสนอบทความวิจัย ในงาน The IAFOR International Conference on Education - Hawaii 
(IICEHawaii 2016) ระหว่างวันที่ 6 - 13 มกราคม พ.ศ.2559 และบทความวิจัยของนักวิจัยทั้งสี่ท่านได้รับ   
การตอบรับให้น าไปตีพิมพ์ลงใน Proceedings of The IAFOR International Conference on Education 
- Hawaii (IICEHawaii 2016) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.8 รายงานผลการด าเนินงานวันคล้ายวันพิราลัยของวิทยาลัยการดนตรี 
  วิทยาลัยการดนตรี ได้ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชู
เกียรติและวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2559 และ
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต “BSRU Music Festival 2016” 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานคล้าย                
วันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมิน วิเคราะห์
และแปลผลการประเมิน การจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานคล้ายวันพิราลัย  
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 การจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 2) 
  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ                 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๒ 

 

 ๕.11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการมอบชุดพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน มอบให้โรงเรียน  
ทั่วราชอาณาจักร 
  มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย ขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ  
ในการมอบชุดพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน ชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพ่ือประดิษฐานไว้           
ในห้องเรียน โดยมีเป้าหมายโรงเรียนทั่วราชอาณาจักร จ านวน 84,000 ห้องเรียน เพ่ือปลูกฝัง สร้างจิตส านึก 
ในเยาวชน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.12 ขอเชิญเป็นวิทยากรค่ายเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 7/2558 
  โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ได้เรียนเชิญนายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 2  
คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 7/2558 ระหว่าง
วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพ              
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่พระราชทานรางวัลเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 7/2558 ณ ศาลา            
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาล 
  สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ  
  1) หลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ รุ่น 13 ในระหว่างวันที่  29 กุมภาพันธ์ -              
3 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยรับสมัครผู้เข้าร่ วมอบรม
หลักสูตรฯ จ านวน 40 ท่าน  
  2) หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 
พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมจ านวน 30 ท่าน  
   3)โครงการธรรมาภิบาลสัมพันธ์ 2559 ระหว่างวันที่  4  - 5 มีนาคม พ.ศ.2559               
ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และมหาวิทยาลัยบ้านนอก จังหวัดระยอง โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมจ านวน 30 ท่าน 
สถาบันคลังสมองของชาติ จึงเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 ๕.14 ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้จัดโครงการฝึกอบรม 3 หลักสูตร  
ได้แก่ หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
จ านวน 30 คน หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน -   
25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 จ านวน 30 คน และหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 จ านวน 45 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              
วิทยาเขตก าแพงแสน จึงได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนดเข้ารับ             
การฝึกอบรม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.15 ขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2559 
  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติให้แก่หน่วยงานที่มี              
ความโดดเด่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเป็นประจ าทุกปี และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้เปิดรับสมัครรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2559 ตั้งแต่บัดนี้จึงถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยให้จัดท าเอกสาร             
การรับสมัครขอรับรางวัลฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และหนังสือน าส่งที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ/
หน่วยงาน ไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.16 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 45 ปี และขอความ
อนุเคราะห์จ าหน่ายบัตร “จาก วค. สู่ มรภ. คืนสู่เหย้า เราแสด – ด า” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ก าหนดจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 45 ปี ภายใต้แนวคิด 
“สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาวัฒนธรรม ใช้นวัตกรรมน าสังคม” ในระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 และได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 14.09 น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมทั้งขอ                 
ความอนุเคราะห์จ าหน่ายบัตร “จาก วค. สู่ มรภ. คืนสู่เหย้า เราแสด - แดง” จ านวน 1 ใบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.17 การพิจารณาสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม ประจ าปี 2559 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคม           
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้ก าหนดการพิจารณาสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจ าปี 
2559 เพ่ือประกาศสดุดีเชิดชูเกียรติคุณยกย่องเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พิจารณา
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
ประจ าปี 2559 จ านวน 1 ท่าน  

มติที่ประชุม รับทราบ  



๑๔ 

 

 5.18 การมอบทุนการศึกษา 
  กองทุน 99 ปี ครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
และนิสิตนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 7 ทุน ได้แก่ 1.นิสิตนักศึกษาทั้ง 4 คณะๆ ละ 1 ทุน และวิทยาลัยการดนตรี  
1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท 2.นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน  
1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท 3.นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ านวน 1 ทุน ทุนละ 3,500 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.19 รายงานเหตุการณ์ความผิดปกติบริเวณอาคาร 30 
  คณะครุศาสตร์ ได้รายงานการตรวจพบเหตุการณ์ความผิดปกติภายในบริเวณอาคาร 30 ชั้น 
7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2559 ซึ่งเกิดเหตุมีกระสุนปืนถูกยิงมาจากภายนอก ท าให้กระจก 
แสงสว่างด้านหน้าอาคาร 30 บริเวณบันได ชั้น 7 แตกทะลุเป็นรอยกระสุนปืน ซึ่งเบื้องต้น คณะครุศาสตร์  
ได้ด าเนินการประสานงานแจ้งกองอาคารสถานที่ฯ ด าเนินการแจ้งเหตุไปยังสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ  
เพ่ือเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ปรากฏพบรอยกระสุนปืนที่บริเวณกระจก 1 รอย หัวกระสุนปืนขนาด 
11 มม. 1 หัวตกอยู่ และจดบันทึกประจ าวันเรียบร้อย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.20 สรุปการประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยา ช่วงซอยอิสรภาพ 15 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สรุปผลการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ      
การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคณะท างานแก้ปัญหาผู้บุกรุกคลอง
สมเด็จเจ้าพระยาและให้ค าปรึกษาในการปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.21 ประกาศส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสวัสดิการ 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งประกาศส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสวัสดิการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.22 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS for Windows 
  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รายงานผลการจัดท า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น            
ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ห้องเทคโนโลยี 1 ชั้น 8 อาคารบรรณราชนครินทร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ  



๑๕ 

 

 ๕.23 การเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์  
  ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินการโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของคนกรุงเทพมหานครในปี 2559 โครงการเกี่ยวกับความพร้อมของประชาชนต่อประชาคม
อาเซียน และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
คมชัดลึก, หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, หนังสือพิมพ์สยามรัฐ, หนังสือพิมพ์
M2F, ส านักข่าวไทย และหนังสือพิมพ์แนวหน้า 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.24 ประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผนการ
ตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (2559 - 2561) 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (2559 - 2561) เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์            
ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.25 สรุปรายงานผลการด า เนินงานโครงการมหกรรมสุขภาพดีสู่ วิถีชุมชนภายใต้                 
โครงการน าปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างย่ังยืนปีท่ี 2 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งสรุปผลการด าเนินงานโครงการมหกรรมสุขภาพดี 
สู่วิถีชุมชนภายใต้โครงการ น าปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนปีที่ 2 ในวันที่ 2 ธันวาคม 
พ.ศ.2558 ณ ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.26 ขอปรับปรุงพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ 
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์                 
ณ ชั้น 11 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีเก้าอ้ีคอนกรีตเสริมเหล็ก                  
จ านวน 1 ตัว ทางสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จึงขออนุญาตรื้อถอนเก้าอ้ีคอนกรีตเสริมเหล็กออก เพ่ือให้
สามารถวางครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติการได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.27 สรุปรายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกับ 
ผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้ส่งสรุปรายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยี 
ในยุคปัจจุบันกับผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 จ านวน 60 คน ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 



๑๖ 

 

 5.28 รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ส่งสรุปรายงานการจัดโครงการ
บริการวิชาการในหัวข้อ “การตัดต่อวีดีโอเพ่ือการศึกษา” ในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.29 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ เฮฟเว่นเบย์ รีสอร์ท เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี               
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมทักษะในการจัดท ารายงานการประชุมและกระบวนการจัด                 
การประชุม งานเลขานุการ งานสวัสดิการ ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ณัฐกานต์รีสอร์ท 
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.30 รายงานการส าเร็จการศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้เวลาวันหยุดราชการเพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนส่วนตัว และได้ส าเร็จการศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558  
ได้รับหลักฐานการส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.31 รายงานการส าเร็จการศึกษา 
  ว่าที่ร้อยตรี ภัทร์ณรัฐ โสภาพันธุ์เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน ได้รับทุนพัฒนา
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557 และ                 
ได้ส าเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัย
รามค าแหง โดยได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.32 เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าพิเศษ 13 เดือน 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เสนอขออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.15 % เงินฝากประจ าพิเศษ 13 
เดือน ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งสูงสุดในระบบเงินฝากขณะนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 



๑๗ 

 

 5.33 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและ 
ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  ๑) รายงานผลการด าเนินงานการจัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่วิชาชีพ หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 4 แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่               
16 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย อาคาร 27 ชั้น 4 
  ๒) สรุปผลการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดขึ้นในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม พ.ศ.25๕๘ 
  ๓) รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ธุรกิจอิสลามสานสัมพันธ์
สู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม
เฟ่ืองฟ้า โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 
  ๔) รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า ค่ายธุรกิจอิสลาม
สัญจรสานสายใยสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2558                   
ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  ๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HU - SO ประจ าเดือน
มกราคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.34 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผล             
การจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  ๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม พ.ศ.2558 
  ๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  
6 มกราคม พ.ศ.2559 
  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร และอาจารย์ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข ได้น านักศึกษา
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้องกว้างการเรียนรู้ Field Trip               
ในงานคนไทยขอมือหน่อย ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ และได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
  ๔) รายงานผลการเข้าร่วมอบรม หัวข้อเรื่อง “ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1”  
โดยสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอมารี บูเลวาร์ด กรุงเทพฯ                
เมื่อวันที่ 22 - 23 มกราคม พ.ศ.2559 
  ๕) สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้าง สื่อ                      
ภาคพลเมือง ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3 - 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ สภาวัฒนธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 



๑๘ 

 

 ๕.35 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการจัดการความรู้ ด้านการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือสดุดี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เมื่อวันจันทร์ที่  
18 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวด
มารยาทงาม ตามวิถีไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “สุภาพชน คนบ้านสมเด็จฯ” 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.36 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและ 
ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  ๑) สรุปรายงานการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2559  
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๒) สรุปรายงานการจัดงานวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
  ๓) รายงานการจัดโครงการกิจการรายได้ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารการ
ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 22 - 24 
มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร 
  ๔) รายงานการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559  
ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๕) รายงานการจัดกิจกรรมงานเปิดบ้านการสืบสานวิถีพุทธ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.
2559  ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.37 รายงานผลการด าเนินโครงการของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ส่งสรุปรายงานผลการจัดโครงการ “ค่ายเยาวชน
อาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559” 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.38 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและ 
ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  ๑) รายงานผลการจัดเสวนาเรื่อง “คุณชายช่วง: จากข้าบดินทร์สู่ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 
แห่งสยามประเทศ” ในวันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 
  ๒) สรุปตารางการด าเนินการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพ่ือท า
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ ในวันที่ 16 - 19 มกราคม พ.ศ.2559 



๑๙ 

 

  ๓) ส านักประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า, 
หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์บ้านเมือง และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.39 ร่างโครงการจัดประชุมตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้จัดท าร่างโครงการจัดประชุมตกลงแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๔๐ ขอชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์                
(มคจม.) เพิ่มเติม 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ขอชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑) ความจ าเป็นของการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) 
ประจ าสถาบัน เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีข้อก าหนดให้ข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับ
การสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ต้องได้รับการพิจารณารับรองจาก มคจม. นอกจากนี้ยังมีข้อก าหนดของ
การเผยแพร่บทความ ที่ขอรับการตีพิมพ์ในวารสารบางประเภท ต้องผ่าน มคจม. ดังเอกสารแนบหมายเลข ๑ 
  ๒) การจัดตั้ง มคจม. ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ๕ ด้าน อ้างอิงจาก วช. พ.ศ.๒๕๕๖            
ดังเอกสารแนบหมายเลข ๒ 
  ๓) มคจม. ต้องอยู่ในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยอาจจัดเป็นศูนย์หรือหน่วย อยู่ภายใต้
อธิการบดี หรืออยู่ในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงว่ามหาวิทยาลัยสนับสนุน แต่ต้องเป็นหน่วยงาน 
ที่มีอิสระในการพิจารณา 
  ๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มคจม. เป็นไปตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ และ ๔ โดยการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ ๑ โครงการ มีค่าตอบแทนให้ ประธาน ๑,๐๐๐ บาท กรรมการ ๒ ท่าน ท่านละ 
๕๐๐ บาท และเลขานุการ ๒๐๐ บาท รวมเป็น ๒,๒๐๐ บาท และค่าพาหนะส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ท่านละ ๕๐๐ บาท ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อโครงการ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓,๗๐๐ บาท 
  ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
  ๑) สมควรจัดตั้ง มคจม. ประจ าสถาบัน โดยให้มีฐานะเป็นหน่วยงาน ภายใต้สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
  ๒) ส านักงาน มคจม. จ าเป็นต้องมีห้องส านักงานเป็นสัดส่วนตามมาตรฐาน มคจม. ซึ่งภายใน
ห้องจะต้องจัดสรรพ้ืนที่เป็นบริเวณส านักงาน และห้องประชุมของคณะกรรมการ มคจม. โดยมีขนาด ๕ x ๖ 
เมตร 
  ๓) ขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตราเจ้าหน้าที่ประจ า มคจม. ๑ ต าแหน่ง 
  ๔) การออกระเบียบให้ข้อเสนอโครงการที่ผู้วิจัยขอทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย              
ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอ มคจม. โครงการละ ๕,๐๐๐ บาท ส่วนนักวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย               
มีค่าธรรมเนียม โครงการละ ๗,๕๐๐ บาท 



๒๐ 

 

  ๕) สถาบันวิจัยและพัฒนา จะด าเนินการประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลังจากได้รับ            
การอนุมัติ ตาม ข้อ ๑ – ๔ แล้ว  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามข้อเสนอของสถาบันวิจัยและพัฒนาและมอบหมายรองศาสตราจารย์                
ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ด าเนินการ และมอบหมายกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมส ารวจพ้ืนที่                  
อาคาร ๖ เพ่ือท าการปรับปรุงเป็นห้องส านักงานในล าดับต่อไป 

 ๕.๔๑ รายงานสรุปจ านวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สรุปจ านวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทรับตรง (รับตรง) มีผู้มาสมัครทั้งสิ้น ๕,๕๖๒ คน ซึ่งจะสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และจ านวนผู้สมัคร ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการทดสอบความถนัด
ทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) รวมทั้งสิ้น ๒๖๑ คน ซึ่งจะสอบสัมภาษณ์                
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

  รองศาสตราจารย์วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากคณะครุศาสตร์มีผู้มา
สมัครเกินแผนรับเป็นจ านวนมาก เพ่ือไม่ให้ผู้มาสมัครที่มีความตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พลาดโอกาสในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่าผู้มาสมัครกลุ่มนี้ได้
ผ่านการคัดกรองจากมหาวิทยาลัยแล้ว จึงออกแบบฟอร์มส ารวจทางเลือกเพ่ิมเติมส าหรับนักเรียนให้แก่ผู้มา
สมัครไดส้ ารวจทางเลือกเพ่ิมเติม  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/255๙    
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/255๙ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 1๐ มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี               
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๖.๒ แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือก าหนดทิศทางของการปฏิบัติงานตรวจสอบ และเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของ             
การตรวจสอบภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 1๗.๑5 น. 

     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


