
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2560 

วันพฤหัสบดีที ่9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
5. รองศาสตราจารยป์รียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต ์ รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบด ี
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบด ี

1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบด ี
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวท ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๑๔. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย ์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๖. นางสาวอรุณ ี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
1๗. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
1๘. อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน ์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๑๙. อาจารย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยฯ 
2๒. อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย (แทน) อ านวยการส านักศิลปะฯ 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สปุราณ ี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพนัธ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ ์ ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ ์ ติดราชการ 

๓. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์   บุญแจะ ติดราชการ 

4. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ติดราชการ 

5. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานชิ ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางบุษบงค ์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางสาววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 



๒ 

 

3. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายสวุิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานทีฯ่ 
5. นายอภิชาติ   สิงห์ชัย ปฏิบัติหนา้ที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
6. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้างานพัสด ุ
7. ดร.จ านงค ์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
8. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลยั 

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

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 1.1 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
  มหาวิทยาลัยจะเปิดรับการออกเสียงเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า               
ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 100 ปี                    
ศรีสุริยวงศ์ และการนับคะแนนเสียงเลือก ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป              
ณ ส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ขอความกรุณาคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยมาใช้
สิทธิออกเสียง และประชาสัมพันธ์ไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกมาใช้สิทธิในวัน – เวลา 
ดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕60 
เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.๒๕60 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

 หน้า 17 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 6.5) ความคืบหน้าการพิพากษาของศาลปกครอง จาก “เนื่องจากเป็น
บุคคลที่ขาดคุณสมบัติในข้อ 5 (4) คือการเป็นบุคคลล้มละลาย” แก้ไขเป็น “เนื่องจากเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ          
ในข้อ 5 (4) คือการเคยเป็นบุคคลล้มละลาย” 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 โดยมีการแก้ไข   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี  
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขออนุมัติโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับอนุมัติโครงการปรับปรุงและเพ่ิมเติมการ
ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู จ านวน 3 งาน คือ (1) ปรับปรุงท่อระบายน้ าด้านหลังอาคาร (2) ต่อเติมหลังคา
ด้านหลังอาคาร (3) ท ารั้วด้านหน้าและด้านข้างอาคาร โดยใช้เงินจากบัญชีเงินฝากค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและ
สาธารณูปการ เป็นเงิน 1,084,856.40 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) โดยต้องรีบ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่บุคลากรและนักเรียนจะเข้าไปใช้อาคาร โดยเฉพาะการต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร
จะต้องน าวัสดุขึ้นไปติดตั้ง หากบุคลากรและนักเรียนเข้าไปในอาคารระหว่างด าเนินงานอาจก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งเดือน
เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนจัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานและนักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งอยู่ภายใต้อาคารนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุม
คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ มีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) พิจารณา
อนุมัติโครงการตามเสนอและอนุมัติให้จัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพ่ือด าเนินโครงการในล าดับต่อไป  

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ วงเงินเกิน 100,000 บาท  แต่ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าถึงเท่าใด จึงให้โรงเรียนสาธิตฯ ชี้แจงเหตุผลให้
มหาวิทยาลัยทราบว่าเหตุใดจึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

  อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน กล่าวเพ่ิมเติมว่า นอกจากเรื่องของการจ ากัดเวลาในการด าเนินการ
ปรับปรุงและเพ่ิมเติมการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแล้ว ยังต้องใช้ทาวเวอร์เครน (Tower Crane) ในการ
ด าเนินการปรับปรุงอีกด้วย จึงมีความจ าเป็นต้องใช้บริการผู้รับเหมารายเดิม เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ในการติดตั้งเครื่องมือ
และทาวเวอร์เครน (Tower Crane) หากจ้างผู้รับเหมารายใหม่อาจเกินวงเงินที่ก าหนดไว้ 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติโครงการปรับปรุงและเพ่ิมเติมการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู  ตามที่โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเสนอ  
  2. อนุมัติให้จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และมอบหมายอาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ และคณะด าเนินการ 
ต่อรองราคากับผู้รับเหมาอีกครั้งในราคาที่ต่ าลง   

 4.2 ประเด็นรายงานข้อมูลที่จะน าเสนอ รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี 2559  
  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการประชุมงานทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่  24 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา            
จังหวัดชลบุรี เพ่ือทบทวนนโยบายและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 
4.0 รวมทั้งการรับฟังการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย             
ฝ่ายเลขานุการ ได้น าเสนอโครงการ ก าหนดการ รายละเอียดการเดินทาง และข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดรูปแบบ                  
การน าเสนอผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรท าหนังสือเรียนเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าที่หมดวาระ และไม่ประสงคจ์ะลงสมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าเข้าร่วมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 

https://www.agoda.com/th-th/garden-cliff-resort-spa/hotel/pattaya-th.html


๔ 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ            
ต่อสภามหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

 4.3 เงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS มีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
  กองคลังแจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จากส านักงบประมาณ จ านวน 635,926,800 บาท (หกร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) โดยในไตรมาสที่ 1 ได้รับอนุมัติเงินงวดเพียง จ านวน 439,254,800 บาท (สี่ร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนห้า
หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้เงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS มีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ในส่วนของ
งบด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานระดับคณะได้ด าเนินกิจกรรมแล้ว พร้อมยืมเงิน
มหาวิทยาลัยส ารองจ่าย ซึ่งจะท าให้ผู้ยืมได้รับผลกระทบในการถูกหักเงินเดื อนในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560               
จึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) หารือกระบวนการแก้ไข เพ่ือบรรเทาปัญหา ดังนี้ 
  1. ผ่อนปรนให้ผู้ยืมเงินที่จะถูกหักเงินเดือน เพ่ือรอการเบิกจ่ายจากเงินงวด ในคราวที่จะได้ 
อนุมัติถัดไป 

  2. แจ้งทุกหน่วยงานชะลอการยืมเงิน ของมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินกิจกรรม ที่ใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดินในส่วนของงบด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และด าเนินการตามเสนอ 

 4.4 ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของเว็บโอเมตริกซ์ (January 2017) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของเว็บโอเมตริกซ์ 
เพ่ือน าเรียนคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ และได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา และการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเชิง
วิชาการเพ่ือยกระดับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking)      

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา 
และการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงวิชาการเพ่ือยกระดับการจัดล าดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา  ที่ปรึกษา 
   2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ ์ ที่ปรึกษา 
   3) รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ ประธานกรรมการ 
   4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า  รองประธานกรรมการ 
   5) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ 
   6) อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม  รองประธานกรรมการ 
   7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ กรรมการ 
   8) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวท ี กรรมการ 
   9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ 
   10) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์   มากสุข  กรรมการ 
   11) อาจารย์ ดร.อนุรักษ ์   บุญแจะ  กรรมการ 
   12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการ 



๕ 

 

   13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร  โสภณาภรณ ์ กรรมการ 
   14) อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา  เย็นเอง  กรรมการ 
   15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช กรรมการ 
   16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  สกุลกิม  กรรมการ 
   17) อาจารย์อดิเรก   วัชรพัฒนกุล กรรมการ 
   18) อาจารย์เชาวน์มนัส   ประภักดี  กรรมการ 
   19) อาจารย์วาป ี    คงอินทร์  กรรมการ 
   20) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร    ทองค าสุก กรรมการและเลขานุการ 
   21) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   22) นายดนัยณัฐฏ์   เนตรนิธิกร ผู้ช่วยเลขานุการ 

 4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ข้อมูลเพื่อของบประมาณจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 
และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงออก
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ข้อมูลเพ่ือของบประมาณ
จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุน เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยควรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในแต่ละ
อาคาร ซึ่งจะสามารถตรวจสอบการประหยัดพลังงานได้อย่างชัดเจน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ 

 4.6 รูปแบบการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer-Assessment) 
  ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายให้ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการพัฒนาระบบประเมินบุคลากร           
โดยผู้ร่วมงาน (Peer – Assessment) ในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2559 (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 – 
31 มีนาคม พ.ศ.2559) นั้น ซึ่งในการประเมินทั้งสองครั้งมีรูปแบบการให้ค่าคะแนนในการประเมินที่แตกต่างกัน 
ดังนี้ 

  ครั้งที่ 1/2559 ใช้แบบประเมินค่า 5 ระดับ (ตั้งแต่ 1 - 5) ระดับที่ 5 หมายถึงมีคุณภาพของ
ผลงานดีที่สุด และระดับที่ 1 หมายถึงมีคุณภาพของผลงานน้อยที่สุดตามล าดับ โดยผู้ประเมินจะต้องประเมิน
ผู้ร่วมงานจนครบทุกคน หรืออย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้ถูกประเมิน 

  ครั้งที่ 2/2559 ใช้แบบใส่ค่าตัวเลขเรียงล าดับที่ตามคุณภาพของผลงานตั้งแต่ 1 – N โดยล าดับ             
ที่ 1 หมายถึงมีผลงานดีที่สุดเรียงล าดับไปให้ครบทุกคน หรืออย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้ถูกประเมิน   

มติที่ประชุม รับทราบ และขอศึกษารายละเอียดการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer-Assessment) ทั้งสอง
รูปแบบให้ละเอียดอีกครั้ง เพ่ือหาข้อสรุปรูปแบบการประเมินฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

 



๖ 

 

 ๔.7 การจัดตั้งกองบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  งานกิจการพิเศษและหารายได้ ได้เสนอโครงการจัดตั้งกองบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์ 
เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
12 มกราคม พ.ศ.2560 โดยมติที่ประชุมได้รับทราบและมีข้อเสนอแนะให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขการ
จัดตั้งโครงการจัดตั้งกองบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย  

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ประธาน 
   2. อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ กรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า กรรมการ 
   4. นางมรกต  ภู่ทอง   กรรมการ  

  โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาและด าเนินการแก้ไขการจัดตั้งโครงการจัดตั้งกองบริหาร
จัดการรายได้และสิทธิประโยชน์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ด าเนินการการจัดตั้งกองบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมอบหมายคณะกรรมการฯ ทบทวนการตั้งชื่อหน่วยงานอีกครั้ง  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/256๐ 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/๒๕60     
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.2 การจัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดโครงการ
อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตามมติ           
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จ านวน 999 รูป ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
รวม 9 วัน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งด าเนินการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท แห่งละ 27 รูป พร้อมกัน 
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่ 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. รายละเอียด
ตามโครงการและก าหนดการดังแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการในวันและเวลา
ดังกล่าว  

 ๕.3 ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ตามที่ กองบริหารงานบุคคลได้ เปิดระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer - Assessment)           
รอบที่ 2 นั้น ขณะนี้มีหน่วยงานที่ยังมิได้ส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด รอบปีงบประมาณ 
2559 (ครั้งที่ 1 - 2)  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่ยังมิได้ส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร            
ในสังกัดเร่งด าเนินการ และก าหนดการประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
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 ๕.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ 
  ด้วยกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
2 ปี ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 เพ่ือให้การด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการทั้งในส่วนที่มาจากผู้บริหาร
หรือคณาจารย์ประจ า และในส่วนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและ              
มีประสิทธิภาพ ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้ด าเนินการจัดท าค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 89/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
หรือคณาจารย์ประจ าและกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 และปฏิทิน
ปฏิบัติงานการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า และการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ด้วยกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา  
ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 เพ่ือให้การเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 10 ระบุว่าก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในระยะเวลาอันสมควร มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่  90/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเลือกประธาน กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า และกรรมการ
ประเภทข้าราชการเป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ และตารางก าหนดการด าเนินการเลือกสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.6 การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากฐานข้อมูล 
Scopus และความคืบหน้าในการหารือพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายให้ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการน าเสนอข้อมูลของ
ผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูล Scopus ร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ได้ข้อสรุปดังนี้ 
  1) มหาวิทยาลัยมีการบันทึกชื่อในฐานข้อมูล Scopus ในรูปแบบชื่อ (Name formats) คือ 
Bansomdej Chaopraya Rajabhat University และ Bansomdej-Chaopraya Rajabhat University โดยภายใต้
รูปแบบชื่อดังกล่าว มีผลงานบทความ จ านวน 3 บทความ 
  2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าข้อมูลการขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ของอาจารย์ระหว่างปี ค.ศ.
2011 - 2016 ทดสอบการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลพบว่า  
   (2.1) การระบุชื่อรูปแบบ ( Name formats) ของมหาวิทยาลัยในผลงานของอาจารย์ที่มี
ชื่อในฐานข้อมูล ใช้รูปแบบ คือ Bansomdejchaopraya Rajabhat University ซึ่ งไม่ตรงกับรูปแบบชื่อของ
มหาวิทยาลัยที่ถูกบันทึกโดยฐานข้อมูล แต่การใช้ค าว่า Bansomdejchaopraya Rajabhat University จะตรงตาม
ชื่อของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
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   (2.2) การส ารวจผลงานในข้อ 2.1 โดยรวบรวมทั้งในกรณีของผู้เขียนเป็นชื่อที่ 1 และ               
ในล าดับอื่นๆ (ระหว่างปี ค.ศ.2011 - 2016) 
  3) แนวทางแก้ไขปัญหา มีดังนี้ 

  (3.1) การลงทะเบียนชื่อมหาวิทยาลันในรูปแบบชื่อ (Name formats) คือ Bansomdej 
Chaopraya Rajabhat University และ Bansomdej-chaopraya Rajabhat University ไม่สามารถระบุ ได้ ว่ า
เกิดข้ึนเมื่อใด 

  (3.2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ดูแลด้านงานฐานข้อมูลของส านักวิทยบริการฯ ได้ติดต่อไป
ยังผู้ประสานงานฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในส่วนของ Scopus และได้น าส่งข้อมูล
ทีม่หาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบให้แก่ สกอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.7 การบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้รับก าหนดการเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญ
กุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และขอเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ
บ าเพ็ญกุศลของ ทปอ.มรภ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.8 แต่งตั้งรองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) มีค าสั่งแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ 
วิมล ด าศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นรองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 เชิญประชุมคณะท างาน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่ วประเทศในการด าเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่  999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมสวดมนต์เจริญชัยคาถาถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ บริเวณ
มณฑลพิธีพุทธมณฑล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และก าหนดประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดี
ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสีเหลือง อาคารหอสมุด พุทธมณฑล อ าเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.10 การฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน)” รุ่นที่ 16  
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (ส าหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)” รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 13 
มีนาคม – 27 เมษายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่
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มีคุณสมบัติครบถ้วนตามโครงการฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว และส่งใบสมัครให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 4 
  สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของ
มหาวิทยาลัย รุ่น 4 ในวันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ส าหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน กรรมการที่รับผิดชอบด้านพัฒนาระบบ BCM และผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดยรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จ านวน 30 ท่าน/หลักสูตร มีค่าลงทะเบียน 15,000 บาท/ท่าน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.12 รายงานการเข้าร่วมการพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด าที่ อ. 374/2557 
  งานวินัยและนิติการ ได้รับมอบอ านาจเข้าร่วมการพิจารณาคดีครั้งแรก คดีหมายเลขด า                     
ที่ อ. 374/2557 ระหว่าง บริษัทมหาเจ้าพระยา 2009 จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี ณ ศาลปกครองสูงสุด ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 และได้คัด
รายงานกระบวนการพิจารณาดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13  สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle”  
  ส านักคอมพิวเตอร์ได้ส่งสรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างบทเรียนออนไลน์
ด้วยโปรแกรม moodle จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม พ.ศ.2560 และวันที่ 28 - 29 มกราคม พ.ศ.
2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.14 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ด าเนินการส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/2560     
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 
มีนาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๐ 

 

 ๖.๒ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
  บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐            
ในหัวข้อ การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการนี้ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ น าเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้ 
  1. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา 
  2. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
  3. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ 
  4. กลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ งจาก 3 กลุ่มข้างต้นซึ่ งมีการบูรณาการแนวคิดหรือทฤษฎีของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
  สามารถส่งบทความวิจัยตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 – วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 
รายละเอียดการสมัคร/ลงทะเบียนที่ http://research2017.bsru.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 รายงานข้อมูลกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รายงานข้อมูลกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ต่อคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR 
(ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา) ได้รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ 
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (CEFR) อันจะน าไปสู่การบูรณาการ
ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณบดีทุกคณะช่วยกระตุ้นนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษดังกล่าว 

 6.5 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมของสถาบันภาษา 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา) ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 
และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ส าหรับนิสิต
นักศึกษา รุ่นที่ 3 ในวันที่ 30 ตุลาคม – 18 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
เดอะ คาแนล การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fresearch2017.bsru.ac.th%2F&h=ATMgGmtwAb283FxGzskfnv3zYEoIt1UqhOpZ0SC53J5FK2A6peSuCeFyMmVYD53SX1Lpveqa_N3fU2ea3p9UKVAnhy-iptOIiqPYyIWTHGTedfQPlny5pCpj6UU3nChTO_XyrMQ&enc=AZPhxJRqRoSgIzFRbA1LE3Brxr5O4GiWWVMo1no1qx6pHLDiI3RyJhcxDpuz1vtg8OH74bCc97O94YjnCwXEmGYzacddcippuf8cz3Cvho9mlRVK_uXNNuk4V0VoeZxsIbHP2tEbCsJiUUAI5VSmt8CDf_FLsN-l6rIezSSHWBf5bipSyg-Hn0IWiG-VgusthFahCLfxSflgw0YiQUkcYJVE&s=1


๑๑ 

 

  2) โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการท างานและการสนทนาระดับนานาชาติ รุ่นที่  1                   
ปีการศึกษา 2559 ณ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ    
เจ้าพระยา ในวันที่ 20 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.6 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมสถานการณ์จ าลอง
และเกมเพ่ือการเรียนรู้แห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 13 แห่ง จัดการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  ครั้ งที่  9  ThaiSim 2017 เรื่ อง “Enhancing learning benefits from games, simulations, and 
facilitation in Thailand 4.0” และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การเพ่ิมคุณภาพการศึกษาในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จ าลอง” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากร
ที่ ส น ใจส่ งบ ท ความภ าย ใน วัน ที่  1  มี น าคม  พ .ศ .2 5 6 0 แ ละด า เนิ น การล งท ะ เบี ย น ต าม ข้ อมู ล ใน
http://www.thaisim.or.th โดยขอให้ผู้สนใจส ารองจ่ายค่าลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเอง แล้วขอให้น าส่งบทความ 
หลักฐานการสมัคร พร้อมหลักฐานการส ารองจ่ายค่าลงทะเบียนมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 2 มีนาคม 
พ.ศ.2560 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ท่ี http://www.thaisim.or.th 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด รวมทั้งสิ้น 80 ชั่วโมง โดยสัปดาห์นี้ก าหนดวันอบรม ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.8 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ด าเนินการจัด “ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือ 
ด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.9 การส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์บรรจุใหม่ 
  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองบริหารงานบุคคลจะท าบันทึกแจ้งเวียน
รายชื่อคณาจารย์บรรจุใหม่ไปยังทุกคณะ เพ่ือแจ้งให้คณาจารย์ทราบว่าภายใน 1 ปี ต้องส่งผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษให้แก่กองบริหารงานบุคคลตามสัญญาจ้างที่ระบุไว้ จึงขอความอนุเคราะห์คณบดีทุกคณะช่วย
ประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์บรรจุใหม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

http://www.thaisim.or.th/
http://www.thaisim.or.th/


๑๒ 

 

เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


