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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2559 

วันพุธที ่9  มีนาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร สกุลกิม (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์ สะอาดเอ่ียม (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๗. อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
1๘. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2๔. อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย (แทน) ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๖. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๗. อาจารย์เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ (แทน) ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพฒัน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 
 
 
 



๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ ติดราชการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ติดราชการ 
3. นางมรกต ภู่ทอง ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
4. นางสาวขนิษฐา พ่ึงประจวบ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
5. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้าพัสดุ 
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 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ มีการแก้ไข ดังนี้ 

 หน้า 11 แก้ไขมติที่ประชุมจาก “อนุมัติ อัตราก าลังต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(สรีรวิทยา) จ านวน 1 อัตรา” เป็น “อนุมัติ อัตราก าลังต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(สรีรวิทยา) จ านวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้รอการจัดสรรอัตราก าลังงบประมาณแผ่นดินในครั้งถัดไป” 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยมีการแก้ไข   
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 ข้อเสนอการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  สืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรรณรา  ชื่นวัฒนา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้จัดท า
สารนิพนธ์ เรื่อง GUIDELINE OF OCCURATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM IN 
BANSOMDEJCHAOPRAYA (การพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) และได้สรุปแนวทางการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
น าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา มหาวิทยาลัยได้มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ 
ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือศึกษารายละเอียดการจัดการความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงด าเนนิการแลว้ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) เรียนเชิญคณาจารย์จากสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณาจารย์จาก
คณะต่างๆ เข้าร่วมการประชุมและน าเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 
  2)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน                
โดยมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการในด้านต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น คณะกรรมการด้านความปลอดภัย ให้ระบุ
ว่าผู้ใดเป็นประธาน กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง เป็นต้น  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
อนุกรรมการในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและคณะ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ
แผนงานด้านความปลอดภัย เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ สามารถดูแลความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ด าเนินงาน จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน เป็น อาจารย์ ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ และ
เพ่ิมรายชื่อ อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว อาจารย์จากศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และอาจารย์ ดร.สวัสดิ์ 
ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรเร่งด าเนินการการจัดการ
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้งอนุกรรมการในด้านต่างๆ และจัดท าคู่มือความปลอดภัยทั้งหมด
ให้แก่นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดท้ราบว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร และสามารถ
ติดต่อผู้ใดได้บ้างเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้น  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

http://sci.bsru.ac.th/dept/safe/
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เงินฝากธนาคารประเภทประจ าครบก าหนด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจ าธนาคารกรุงไทย จ ากัด                
ครบก าหนด 2 บัญชี และทางธนาคารได้โอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว          
และธนาคารกรุงไทย จ ากัด ได้เสนอเงินฝากประจ า 14 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.90 % ต่อปี ดอกเบี้ยโอนเข้า            
ออมทรัพย์ทุกเดือน กองคลังจึงขอหารือในกรณีการน าเงินฝากธนาคารกรุงไทย เช่นเดิม เพ่ือเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงด้านการฝากเงิน โดยขอแจ้งยอดน าฝาก ดังนี้ 
   1. บัญชีกองทุนพัฒนาบุคลากร จ านวนเงิน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาท
ถ้วน) 
   2. บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 29,900,000.00 บาท 
(ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  การน าเงินฝากประจ า 14 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.90 % ต่อปี 

 4.2 รายงานการเจรจาเพื่อพิจารณา MOA 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโ รจน์เจริญ             
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในการเจรจา MOA กับ University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย            
สรุปผลการเจรจา ดังนี้  
  1. ตามร่าง MOA ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจาก ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร               
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าเสนอประเด็นแก่คณะของ UUM ในประเด็น ดังนี้ 

  1.1 การจัดเวทีน าเสนอร่วมกัน ในลักษณะของการเวียนจัด 
  1.2 การจัดท าวิจัยร่วมกัน โดยมีการแบ่งสิทธิจากการวิจัยอย่างเสมอภาคร่วมกัน 
  1.3 การแลกเปลี่ยนนักวิจัยของคณาจารย์ 
  1.4 การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือการฝึกอบรมด้านการวิจัย 

  2. ทาง UUM ได้มีข้อเสนอในการร่วมมือในลักษณะ matching funds ระหว่าง 2 
มหาวิทยาลัย และให้แต่ละฝ่ายสมทบค่าใช้จ่ายในการวิจัย 10,000 ริงกิต หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 
90,000 บาทไทย 
  3. คณะท างานของ UUM จะน าไปปรับให้สอดคล้องกับความต้องการที่เจรจาหารือและ           
จะส่งกลับมา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้              
ความคิดเห็นต่อรายละเอียดในร่าง MOA เพ่ือทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จะได้น าข้อเสนอแนะมาใช้ในการ
พิจารณาร่าง MOA ฉบับใหม่ที่ทางคณะกรรมการของ UUM จะส่งมาให้พิจารณาอีกครั้ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า การร่วมมือในลักษณะ 
matching funds ที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมหาวิทยาลัยได้
จ่ายเงินสมทบจ านวน 100,000 บาท ดังนั้นขอมอบหมายสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดตาม การด าเนินงานของ 
สกว. ว่าได้ใช้เงินจ านวนนี้ด าเนินการเรื่องใดบ้าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา และ                
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ ด าเนินการให้เกิดผลในเชิงปฏิบั ติต่อไป และติดตามการด าเนินงาน                         
ทีม่หาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือในลักษณะ matching funds กับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 4.3 ขออนุญาตเปิดรับสมัครอาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี              
ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในภาคเรียนดังกล่าวมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ
ศักยภาพ จ านวน 5 อัตรา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี              
พ.ศ. 2558 โดยมีอาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนกลาง 3 อัตรา และทางศูนย์ฯ ได้เปิดรับ
เข้าบรรจุเพ่ิม จ านวน 2 อัตรา แต่เนื่องจากทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ส่วนกลาง มีความจ าเป็นต้องขอศักยภาพอาจารย์คืน จ านวน 3 อัตรา ซึ่งส่งผลให้หลักสูตรที่เปิดสอน            
ณ ศูนย์อู่ทองทวารวดี มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามศักยภาพท่ีก าหนดไว้ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
จึงขออนุญาตเปิดรับสมัครอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 3 อัตรา ที่ขาด เพ่ือให้การ จัด              
การเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวมีอาจารย์ประจ าครบตามศักยภาพ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์              
การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อไป 
  ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าขณะนี้ยังไม่จ าเป็นต้องรับสมัครอาจารย์เพ่ิมอีก 3 อัตรา เนื่องจาก 
ยังสามารถใช้ชื่ออาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนกลางได้ กอปรกับมีนิสิตนักศึกษาจ านวน     
18 คน โดยปี พ.ศ. 2560 จะรับนิสิตนักศึกษาเพ่ิมอีก 40 คน  

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติการเปิดรับสมัครอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 3 อัตรา           
โดยให้คงอัตราไว้ก่อน จนกว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่สามารถอ านวยความสะดวก                  
ด้านศักยภาพอาจารย์ได้แล้ว และมีจ านวนนิสิตนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น จึงเปิ ดรับสมัครอาจารย์ และควร
วิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ใหม่ว่าเมื่อรับเข้ามาแล้วมีภาระงานรองรับหรือไม่   

 4.4 รายงานสรุปผลการพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร 
  คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาการให้ทุน
พัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีผู้ขอรับทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
จ านวน 2 ราย ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2552 ข้อ 8 (4)  และคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ได้เห็นชอบให้ผู้ขอรับทุนดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาการให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
   1. นางสาวนันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
   2. นางสาวณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า ควรน ารายงานสรุป            
ผลการพิจารณาการให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ไปผ่านมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะด้วย  
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายคณบดีทุกคณะพิจารณา
คุณสมบัติบุ คลากรที่ ลาศึกษาต่อว่ าเป็นไปตามประกาศ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยทุกข้อหรือไม่                               
หากไม่เป็นไปตามประกาศ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยข้อใด ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนพร้อมกับเหตุผลว่า                   
เพราะเหตุใดจึงไม่เป็นไปตามระเบียบข้อนั้น เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาทุนในครั้งต่อไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ให้ผู้ขอรับทุนได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย 
ตามวงเงินที่คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรก าหนด  และในครั้งถัดไป มอบหมายคณบดี           
ทุกคณะ พิจารณาคุณสมบัติบุคลากรที่ลาศึกษาต่อว่าเป็นไปตามประกาศ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยทุกข้อ
หรือไม ่

 4.5 โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งท่ี 6  
  สภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองเบิร์กเลย์ ได้ก าหนดจัดโครงการมรดก
ไทยคืนถ่ิน ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องโดยจัดแสดงละคร เรื่อง “ซิลเดอเรลลา” ฉบับพิเศษ ณ โรงละคร
แห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี          
แด่ทั้ง 2 พระองค์ ในโอกาสที่ปีพุทธศักราช 2559 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้น
ครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จะมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
คณะกรรมการจากสภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งเมืองเบิร์กเลย์ จึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้ร่วมจัดงานโครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 และขอความอนุเคราะห์ 
จากมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
  1. ห้องพักรวมส าหรับเยาวชนไทย-อเมริกัน และผู้ดูแล จ านวน 60 คน 
  2. พาหนะส าหรับการปฏิบัติงานในระหว่างด าเนินงานโครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 
  3. วงดนตรี ไทย ดนตรีสากล พร้อมนักดนตรี  จากวิทยาลัยการดนตรี  เ พ่ือเสริม                  
คณะเยาวชนไทย – อเมริกันและบรรเลงประกอบการแสดงละคร 
  4. นักแสดงจากสาขาวิชานาฏยศิลป์และการแสดง จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และคณะนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือเสริมคณะเยาวชนไทย - 
อเมริกัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ด าเนินการจัดท าโครงการ 
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบ และน าเสนอในโอกาสต่อไป และ
มอบหมายส านักประชาสัมพันธ์ฯ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ 

 4.6  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1. ทบทวนบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยในรอบทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง 
  2. ก าหนดแผนกลยุทธ์ในสภาพการณ์แข่งขันและสร้างนวัตกรรม ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย 
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  3. ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2558-2562) ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2559 ณ โรงแรมภูริมาศบีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าประชุม ทั้งสิ้น 180 คน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้การจัดท าแผนของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการด้วยความถูกต้องและเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการ “ทบทวน
แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 โดยมีใบงาน           
ให้ผู้ที่มีรายชื่อในร่างโครงการ กรอกข้อมูล ซึ่งทางฝ่ายนโยบายและแผนจะด าเนินการจัดท าหนังสือเวียนส่งให้ 
และมีตารางในการน าเสนอ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 1) (ร่าง) ก าหนดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์                      
การสร้างความเป็นเลิศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                        
2) เอกสารทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินวางแผนประชุมเพ่ือให้เป็นเอกสารที่สมบูรณ์
พร้อมที่จะน าเสนอในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559  

 4.7 เรื่องเร่งด่วนที่ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 15 พฤษภาคม 2559  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องท าให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 
15 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ดังนี้ 
  1. การจัดท าคู่มือกระบวนการสร้าง/หล่อหลอม นิสิต มบส. ให้มีอัตลักษณ์เป็นไปตาม      
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ “จิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย” 

 2. การจัดท าคู่มือแนะน าสถานที่ส าคัญ บุคคลส าคัญ และกิจกรรมส าคัญโดดเด่นมีชื่อเสียง 
 3. การจัดท าหนังสือเส้นทางสู่บัณฑิต  
 4. การจัดท าคู่มือหลักสูตรเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
 5. การจัดท าโครงการปลูกฝังสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กรเพ่ือความเป็น 

“บ้านแห่งความส าเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า เรื่องที่ 1 การจัดท า
คู่มือกระบวนการสร้าง/หล่อหลอม นิสิต มบส. ให้มีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ “จิตสาธารณะ 
ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย” มอบหมายส านักกิจการนิสิตนักศึกษาวางแผนจัดท าคู่มือ ส านักศิลปะฯ 
สถาบันภาษา วิทยาลัยการดนตรี และ 4 คณะ และในส่วนของความเป็นไทย มอบหมายส านักศิลปะฯ 
รับผิดชอบ โดยดูงบประมาณที่ส านักฯ ได้จัดกิจกรรมทุกปี ว่าได้สร้างความเป็นไทยให้นิสิตนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบหรือไม่ และกิจกรรมที่ด าเนินการสร้างความเป็นไทยมีอะไรบ้าง ควรวัดผลให้เห็นอย่างชัดเจน  

 เรื่องที่ 2 การจัดท าคู่มือแนะน าสถานที่ส าคัญ บุคคลส าคัญ และกิจกรรมส าคัญโดดเด่น                             
มีชื่อเสียง มอบหมายส านักประชาสัมพันธ์ฯ ส านักงานอธิการบดี และส านักคอมพิวเตอร์ ด าเนินการวางแผน
เพ่ือจัดท าคู่มือ การแนะน าสถานที่ บุคคล กิจกรรมส าคัญ ให้สมาชิกทุกคนใน มบส. ได้รับรู้ร่วมกันจะก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจ ความเป็นเจ้าของร่วมกัน และความเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งข้ึน 

 เรื่องที่ 3 การจัดท าหนังสือเส้นทางสู่บัณฑิต มอบหมาย คณบดี ซึ่งหนังสือเส้นทางสู่บัณฑิต
ประจ าปีการศึกษา 2559 จะต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันปฐมนิเทศ เพราะเป็นคู่มือส าคัญในการ
เรียน การลงทะเบียน และการวางแผนการเรียนของนิสิตนักศึกษา 



๘ 

 

 เรื่องที่ 4 การจัดท าคู่มือหลักสูตรเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มอบหมายคณะและ
สถาบันภาษา เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ/การเสริมพ้ืนฐานการเรียนรู้ก่อนการเปิดภาคเรียนนิสิต
ชั้นปีที่ 1 ของแต่ละคณะ 
  เรื่องที่ 5 การจัดท าโครงการปลูกฝังสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กรเพ่ือ
ความเป็น “บ้านแห่งความส าเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” มอบหมาย ส านักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร และส านักส่งเสริมวิชาการฯ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายแผน  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

 4.8  โครงการจัดประชุมตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
           คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะเดินทางไปประชุมตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเมียนมาร์ มหาวิทยาลัย           
ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในประเทศสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยในประเทศ
ออสเตรเลีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้รวบรวมข้อมูลการเตรียมความพร้อมของ              
คณะผู้บริหาร ทั้ง ๔ กลุ่ม  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งข่าวระดับนโยบายไม่ให้ข้าราชการ “อบรมดูงานต่างประเทศ” โดยระบุว่าข้าราชการไทย                 
ที่ไปร่วมอบรมสัมมนาต่างประเทศมีหลักปฏิบัติ “4S” คือ Shopping, Silent, Sleep และ Snore ดังนั้นจึง
มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละกลุ่มรวบรวมเตรียมความพร้อมในการไปประชุมตกลงแลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ               
เพ่ือไม่ให้เกิดหลักปฏิบัติ “4S” ดังกล่าว  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละกลุ่มรวบรวมเตรียมความพร้อมในการไป
ประชุมตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้เกิดประสิทธิผล 

 4.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการการปรับค่าจ้าง 4 % ให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายมหาวิทยาลัยไปเรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้                       
การด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 



๙ 

 

  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล กล่าวเพ่ิมเติมว่า การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ส านัก
งบประมาณจัดสรรให้ร้อยละ 6 แต่ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ต้องขึ้นอยู่กับรายได้ของ
มหาวิทยาลัย จึงขอหารือในส่วนนี้ว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จะจัดให้อัตราร้อยละเท่าใด และ
เนื่องจากในเดือนมีนาคม จะเป็นรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการประเมินพฤติกรรม
การมาปฏิบัติงาน จะยังด าเนินการในระบบเหมือนเดิมหรือไม่ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า การเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้  ต้องพิจารณาจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่ามหาวิทยาลัย
สามารถจัดสรรวงเงินได้ประมาณร้อยละ 4 ส าหรับโรงเรียนสาธิตต้องมอบให้เป็นดุลพินิจของโรงเรียนสาธิตเอง 
ส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ในหน่วยอ่ืนๆ น ามารวมที่กองกลาง และให้ทุกหน่วยงานส่งผลการ
ประเมินที่กองกลาง เพ่ือให้กองกลางพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป     

มติที่ประชุม เห็นชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมหาวิทยาลัยสามารถจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ เป็นวงเงินประมาณร้อยละ 4  

 4.10  การเยียวยาการปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่ผู้ที่ ได้ท าผลงานทางวิชาการ ต าแหน่ง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    
  มหาวิทยาลัยมีมติปรับเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ แต่ไม่รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ท าผลงาน
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 และในการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2559 ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และมีมติเสนอให้มหาวิทยาลัย                  
ได้พิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนหรือฐานเงินเดือนของบุคลากรกลุ่มนี้ เพ่ือที่จะไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ า                    
ในระยะยาวต่อไป  

  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปะกุล กล่าวเพ่ิมเติมว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติว่าจะปรับ
เงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ที่มีต าแหน่งต่ ากว่าระดับช านาญการพิเศษ (ซี 8)            
ดังนั้นกลุ่มข้าราชการที่มีต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จะไม่ได้ปรับเงินเดือนเหมือนกันทั่วประเทศ   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต  กล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากการปรับเงินเดือน 
ร้อยละ 4 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้อิงตามหลักเกณฑ์ของราชการ ดังนั้นกลุ่มที่มีต าแหน่งระดับ                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จะไม่ได้ปรับเงินเดือน  หากมหาวิทยาลัยจะพิจารณาในการเยียวยา จะต้องด าเนินการ           
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมีบุคลากรอีกกลุ่มที่ไม่ได้ปรับเงินเดือน มหาวิทยาลัยก็ต้องด าเนินการเยียวยาด้วย
เช่นเดียวกัน 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า หากไม่สามารถ                      
หาระเบียบกฎเกณฑ์ใดมารองรับการปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่ผู้ที่ได้ท าผลงานทางวิชาการ ระดับ      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้ ขอให้ยึดตามมติคณะรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าจะหา
ช่องทางในการด าเนินการเรื่องนี้ได ้



๑๐ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยยึดตามมติคณะรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าจะหาช่องทางในการด าเนินการเรื่องนี้ได้ 
และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ตอบหนังสือ เรื่อง การเยียวยาการปรับเงินเดือนร้อยละ 4 
ให้แก่ผู้ที่ ได้ท าผลงานทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557                       
แจ้งไปยังสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 5.1 รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 กองนโยบายและแผนจึงขอส่งรายงานรายจ่าย
เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการงบกลางอธิการบดี อนุมัติเงิน งวดที่ 1 
เท่ากับ 50% จ านวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 จ านวนเงิน 705,450.40 บาท (เจ็ดแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.2 สรุปรายงานการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University Utara Malaysia 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้สรุปรายงานการมาเยือนของแขกต่างประเทศ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “สื่อของประเทศมาเลเซียและไทย” กับคณาจารย์และนิสิตของ 
คณะวิทยาการจัดการ และเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยของนิสิตจากมหาวิทยาลัยอุตระ  
จ านวน 33 ราย รวมทั้ง เสนอโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง 2 สถาบัน ระหว่างวันที่  
16 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานของ ธ.ก.ส. 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็นสนามสอบแข่งขันให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประจ าส านักงาน ธ.ก.ส. 
จังหวัด และฝ่ายกิจการสาขาภาค ประจ าปีบัญชี 2558 ในต าแหน่งพนักงานการเงิน ซึ่งได้ด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะต าแหน่ง ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559           
ในการนี้ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้สรุปผลการด าเนินงานและสรุปยอดเงินการเช่าสถานที่จัดสนามสอบ
เป็นจ านวนเงิน 398,050 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 ๕.4 รายงานการด าเนินโครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
  สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รายงานการด าเนินโครงการจัดการเรียน  
การสอนระดับอุดมศึกษา กิจกรรมรักษ์วิชาชีพ : การเรียนรู้นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแห่งตนของนักเรียน
ประถมศึกษา ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา และโรงเรียนปัญโญทัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๑ 

 

 ๕.5 การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย 9 สถาบัน ครั้งท่ี 4 
               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้า ร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย 9 สถาบัน ครั้งที่ 4  “I Style Game” 
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
และการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.6 สรุปรายงานการจัดอบรมเรื่อง “การสมัครสมาชิก และการเข้าใช้งาน e-Learning BSRU”  
  ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง “การสมัครสมาชิก และการเข้าใช้
งาน e-Learning BSRU” เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้และแนะน าวิธีในการเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์   
(e-Learning BSRU) แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ ห้องการเรียนรู้สารสนเทศ          
(Edu Rom) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 60 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.7 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน
อธิการบดี ในวันจันทร์ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.8 รายงานผลการจัดงาน ผูกพันวันเก่า คืนสู่เหย้า สิงห์สุริยะ 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการจัดงาน
ศิษย์เก่า ภายใต้ชื่อ ผูกพันวันเก่า คืนสู่เหย้า สิงห์สุริยะ ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมใหญ่
สุริยะมณฑล อาคาร 1 ชั้น 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 รายงานผลการด าเนินงานของส านักโรงเรียนสาธิต 
  ส านักโรงเรียนสาธิต ได้จัดท ารายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลากรและนักเรียน              
การบริหารงาน งบประมาณ การเงินและรายได้ และด้านการจัดการเรียนรู้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.10 การสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกค าสั่งมหาวิทย าลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 586/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และคณะกรรมการสรรหา
ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยคณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 



๑๒ 

 

  1. ก าหนดการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  2. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคล        
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  3. จัดท าเอกสารต่างๆ เพ่ือใช้ในการสรรหา ได้แก่ (1) แบบเสนอชื่อและแบบประวัติ           
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2) แบบประเมิน
ส าหรับคณะกรรมการสรรหาฯ 
  ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการยกร่างก าหนดการด าเนินงานพร้อมทั้ง
เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559 แล้ว พร้อมทั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประกาศและแบบเสนอชื่อ/แนบประวัติดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานอธิการบดี โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสามารถรับแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และจัดส่งเอกสารการเสนอชื่อ 
ได้ที่กองบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 
ในเวลาราชการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมวาระนี้ (ยกเว้นแบบประเมินส าหรับคณะกรรมการสรรหาฯ 
เนื่องจากเป็นเอกสารปกปิด) 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

 ๕.11 สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติ พนมเปญ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ได้เดินทางมาประชุม เรื่อง ความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.12 การจัดงาน “๑๒๘ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดจัดงาน “๑๒๘ ปี                 
ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุม                
ราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานก าเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ ๑๒๘ ปี ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา รายได้จากการจัดงานสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร    
๘๔ พรรษา ที่ก าลังก่อสร้างส าหรับใช้เป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง  

ในการนี้ คณะผู้จัดงานได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
จัดงาน และขอความอนุเคราะห์วงดนตรีบรรเลงประกอบกัณฑ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ และวงดุริยางค์บรรเลงน าขบวน
อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน และเชิญประชุมผู้ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ตึกอ านวยการ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        



๑๓ 

 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุธลา 
ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย รักษาการผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม  อาจารย์สิริชัย เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรินทร์ 
แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี อาจารย์เชาว์มนัส  ประภักดี ประธานสาขาวิ ชาดนตรีไทยเพ่ือการ
อาชีพ และอาจารย์วรพจน์ ทิพย์ถนอม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ได้เข้าร่วมประชุมในวัน
พฤหัสบดีที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวและด าเนินการ ดังนี้ 
             ๑. ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิมพานต์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุธลา           
และส านักกิจการนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันอังคารที่             
๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
            ๒. อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานกัณฑ์หิมพานต์ ประดิษฐานบริเวณหน้าจั่ว อาคาร ๑ หน้าห้อง
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและร่วมเป็นเจ้าภาพ 
             3. จัดริ้วขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานกัณฑ์หิมพานต์ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
โดยตั้งขบวนแห่ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ณ หอประชุมกองทัพเรือ และแห่อัญเชิญไปยังโรงพยาบาลศิริราช 
             4. จัดวงดนตรีบรรเลงประกอบกัณฑ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕9 และจดัวงดุริยางค์ร่วมบรรเลงในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรนัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ก่อนวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2559 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน และความร่วมมือจากหัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดริ้วขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานกัณฑ์หิมพานต์ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๙  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.13 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว และ อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ ได้สรุปรายงาน          
การเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.14 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ  
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์           
ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชน 
  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HU-SO ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 



๑๔ 

 

  3) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 30             
“ทัศนาหัวหินดินแดนแห่งบูรพกษัตริย์” ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี 
และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  4) นายสุขสันต์  แสงมาศ ต าแหน่งวิศวกร กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผล 
การเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยจากแผ่นดินไหวอัคคีภัยในอาคาร 
ขนาดใหญ่อาคารสูงและอาคารที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์ จังหวัดเพชรบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.15 จดหมายข่าวจากส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท าจดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยเผยแพร่ข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย
และมติที่ส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.16 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2558 
  ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา เกณฑ์และการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ.2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือก          
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2558 เพ่ือให้การพิจารณาการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจ าปี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเหมาะสม จึงก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2558  ไว้             
ดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณบดีทุกคณะร่วมกันพิจารณาว่าควรมีการแก้ไขประกาศหรือ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือไม่ อย่างไร และน าเสนอให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 

 5.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวทันเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการสืบค้น
หนังสือผ่านสมาร์ทโฟน”  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวทัน
เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการสืบค้นหนังสือผ่านสมาร์ทโฟน” ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารบรรณราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ             
เชิงวิชาการด้านการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และสาธิตเกี่ยวกับ
วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO Discovery Service (EDS) และการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๕ 

 

 5.18 โครงการของวิทยาลัยการดนตรี ในภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559 
  วิทยาลัยการดนตรีได้น าเสนอโครงการที่ก าลังจะด าเนินการในภาคเรียนที่ 2/2558 และ
ภาคเรียนที่ 1/2559 ดังนี้ 
  1) โครงการ Silpakorn International Guitar Festival & Music Camp ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ อาคาร 24 ชั้น 14 
  2) โครงการฝึกทักษะวงขับร้องประสานเสียง ร่วมกับ Broadway Theater Society 
Malaysia (BTSM) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านการขับร้อง และวิธีการรวมวงขับร้องประสานเสียง 
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ อาคาร 27 ชั้น 14 
  3) รายการ Tuba Mania Festival 2016 โดยวิทยาลัยการดนตรีร่วมมือกับชมรม Tuba 
Mania จัด Workshop & Master Class ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ อาคาร 27 ชั้น 14 ซึ่งรายการ 
Tuba Mania Festival 2016 มีศูนย์กลางอยู่ท่ีประเทศออสเตรเลียและจะวนไปจัดงานตามประเทศต่างๆ เป็น
รายการที่รวบรวมนักทูบาที่มีชื่อเสียงของโลกมารวมกัน ซึ่งในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานที่มาจากประเทศเยอรมนี 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮังการี สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ไทย และอีกนานาประเทศ 
  4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแซกโซโฟนและการแสดงคอนเสิร์ต โดยร่วมมือกับ ASIA 
PACIFIC SAXOPHONE ACADEMY จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยการดนตรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 
กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 
  5) โครงการ Singapore Low Bass Festival 2016 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องลม
ทองเหลืองและการสัมมนาผู้ควบคุมการรวมวงเครื่องทองเหลือง ในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 โดยจัด                
ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.19 กิจกรรมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา (Solar Eclipse 2016)  
  ในวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 06.20 - 08.40 น. ท้องฟ้าเมืองไทย             
ได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา (Solar Eclipse 2016) ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และ หอดูดาวสุริยะ             
ได้เชิญชวนให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมชมปรากฏการณ์ในครั้งนี้ 
พร้อมกัน ณ อาคาร 9 ชั้น 10 ดาดฟ้าของอาคาร  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.20  โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพื่อนบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2558 
  มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งเสริมให้นิสิตได้มีประสบการณ์ 
คุณธรรม ทักษะภาษา ทักษะชีวิตและศักยภาพ โดยเรียนภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือนบ้านในมหาวิทยาลัย
ประเทศต่างๆ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม พ.ศ.2559 ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม
เป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้จึงขอความ
อนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นิสิตนักศึกษาในคณะต่างๆ ทราบและเข้าร่วม



๑๖ 

 

โครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
อาคาร 10 ชั้น 3 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.21 รายงานสถิติจ านวนครั้งของผู้เข้าใช้บริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ปีการศึกษา 2558 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานสถิติจ านวนครั้งของผู้เข้าใช้บริการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1/2558 มีจ านวนนิสิตนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียน ทั้งหมด 21,898 คน แบ่งเป็นภาคปกติ จ านวน 18,622 คน และภาค กศ.พ. จ านวน
3,276 คน ค่าเฉลี่ยการเข้าใช้ห้องสมุดของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 คือ 3.52 ครั้ง/คน ค่าเฉลี่ย           
การเข้าใช้ห้อง Learning Commons ของนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 คือ 1.66 ครั้ง/คน               
ส่วนในภาคเรียนที่ 2/2558 มีจ านวนนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ทั้งหมด 21,502 คน แบ่งเป็น          
ภาคปกติ จ านวน 18,448 คน และภาค กศ.พ. จ านวน 3,054 คน ค่าเฉลี่ยการเข้าใช้ห้องสมุดของนักศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2/2558 คือ 1.22 ครั้ง/คน ค่าเฉลี่ยการเข้าใช้ห้อง Learning Commons ของนิสิตนักศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1/2558 คือ 1.03 ครั้ง/คน (นับถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้คณะทั้ง 6 คณะ ร่ วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศหามาตรการและแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้น 

 5.22 แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  ในปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณาสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) จ านวน 11 โครงการ โดยวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 9,203,262 บาท (เก้าล้านสองแสน
สามพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งให้นักวิจัยทราบในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.23 North China University of Water Resources and Electric Power (NCWU)               
ขอเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  North China University of Water Resources and Electric Power (NCWU) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งหนังสือขอเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า อาคาร 11 ชั้น 6 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 

 



๑๗ 

 

 5.24 โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (e-Testing) 
   สถาบันภาษา ได้สรุปจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนและรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหมู่เรียนต่างๆ 
และขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหารช่วยประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และนิสิต
นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต 
http://ili.bsru.ac.th 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณบดีทุกคณะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
และกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์                    
(e-Testing) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/255๙    
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/255๙ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี               
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

  

เลิกประชุม เวลา 1๗.๑5 น. 

     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


