
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2559 

วันพฤหัสบดีที ่14  กรกฎาคม พ.ศ.2559 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. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๗. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี (แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๘. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน (แทน) คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
๑๙. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๒๐. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
2๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
2๒. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ  
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2๕. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๗. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา   ดิลกสัมพันธ์ ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
6. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้าพัสดุ 
7. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
8. อาจารย์อภิญญา หนูมี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
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 าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  1.1 การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  1) การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยควรค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ ควรระมัดระวังเรื่องการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ควรด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
  2) การจัดการเรียนการสอนทั้งใน – นอกสถานที่ โดยใช้หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ผลิตบัณฑิตที่ไม่มีคุณภาพ และไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ควรค านึงถึงการจัด         
การเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการจัดท า
ค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท เพ่ือลดประเด็นปัญหา         
การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์  
 
 



๓ 

 

  3) มหาวิทยาลัยควรค านึงถึงความส าคัญของระดับผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 1.2 การแต่งตั้งคณะท างานเพื่อหายุทธศาสตร์สร้างครูมืออาชีพ 
  กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือหายุทธศาสตร์
สร้างครูมืออาชีพ โดยที่ประชุม ทปอ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตครูมืออาชีพเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว            
ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนั้นด้วย โดยที่ประชุม ทปอ. ได้ก าหนด
กระบวนการในการสร้างครูมืออาชีพ 4 ประเด็น คือ 
  1) กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 
  2) กระบวนการบ่มเพาะครูมืออาชีพ 
  3) การตั้งลักษณะความเป็นเลิศ  
   3.1) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะ ทั้งศาสตร์การสอน ศาสตร์วิจัย และ
การฝึกปฏิบัติ  
   3.2) มีทักษะการสื่อสาร  
   3.3) มีบุคลิกภาพเป็นเลิศ  
   3.4) มีจิตวิญญาณในการเป็นครู 
  4) เน้นรายวิชากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์ / 
ศึกษาศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า การผลิตครูในศตวรรษ           
ที่ 21 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถผลิตครูในลักษณะที่เก่งทั้งศาสตร์และศิลป์ สามารถไปจัดการเรียน    
การสอนในต่างประเทศได ้

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 การจัดท า (ร่าง) มาตรฐานครูอาเซียน  
  คุรุสภาได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) มาตรฐานครูอาเซียน เพ่ือก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ค านึงถึงความส าคัญของมาตรฐานในการผลิตครูมืออาชีพในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.4 การเร่งด าเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีต่างๆ เร่งด าเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2559             
เพ่ือน าแผนดังกล่าวบรรจุลงในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
เน้นในเรื่องของการผลิตครูเพ่ือรองรับอาเซียน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.5 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”    
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายราชภัฏ จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”  ภายใต้ชื่อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย 
มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ ความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนของชุมชน” ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับโควตาน าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 8 โควตา ขณะนี้มีผู้ที่สนใจ ทั้งสิ้น 14 ท่าน          
ซึ่งในส่วนจ านวนคนที่เกินจากโควตานั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้งบประมาณของสถาบันในการสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการแข่งขันทางวิชาการ
มอบหมายให้ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาประสานงานกับคณะ พิจารณาให้นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาส่งคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา
เข้าร่วม การน าเสนอผลงานวิจัยและการแข่งขันทางวิชาการในโครงการดังกล่าว 

 1.6 การเป็นเจ้าภาพจัดงานครบรอบ 124 ปี การฝึกหัดครูไทย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพการจัดงานครบรอบ 124 ปี              
การฝึกหัดครูไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายคณะครุศาสตร์พิจารณาหัวข้อการเสวนา และแต่งตั้งคณะกรรมการ            
เพ่ือเตรียมการจัดงานดังกล่าวในล าดับต่อไป 

 ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.๒๕๕9  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  3/2559                    
โดยไมม่ีการแก้ไข   
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณา มติที่ประชุมโดยย่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9  

มติที่ประชุม  รับรองมติที่ประชุมโดยย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559               
โดยไมม่ีการแก้ไข   
 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 ขออนุมัติงบประมาณในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  
  สืบเนื่องจากส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลั ย                
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง จ านวน 256 ,800 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)             
โดยช าระเป็นรายเดือน เดือนละ 42 ,800 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน รายละเอียดแต่ละเดือน 
ประกอบด้วย 
  1) จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์หรือจัดท าภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 4 ชิ้นข่าว / เดือน 
  2) ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้รับการเผยแพร่ (เป็นอย่างน้อย) 
   2.1) สิ่งพิมพ์ 6 พ้ืนที่สื่อ / เดือน 
   2.2) สื่อออนไลน์ 10 พื้นที่สื่อ / เดือน 
  3) ติดตามสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว 
  4) เก็บรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
  5) ท าสรุปส่งรายงานพร้อมมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์        

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เริ่มเซ็นสัญญาตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เนื่องจากส านักประชาสัมพันธ์ต้องส่งข่าวล่วงหน้า 1 เดือน  จึงขอด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม หากได้รับการอนุมัติก็จะด าเนินการต่อไป และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้
จัดท าแบบฟอร์มการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สามารถ             
ดาวน์โหลดและส่งแบบฟอร์มได้ที่ ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า ให้ส านัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศรายงานผลการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งภายใน – นอกมหาวิทยาลัย ในรอบปี           
ที่ผ่านมาให้มหาวิทยาลัยทราบ และขอความร่วมมือคณะและหน่วยงานต่างๆ น าเสนอข่าวภายในหน่วยงานให้
ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศทราบเพื่อน าเสนอสื่อภายนอกในล าดับต่อไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 

 3.2 การทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562            
(ฉบับปรับปรุง) 
  มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ         
ค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)          
สู่คุณภาพ” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอ า รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
กองนโยบายและแผนได้รวบรวมแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การจัดท าต้นฉบับหนังสือพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน 
  ตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่าย รวม 40 แห่ง ได้พร้อมใจกัน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี พ.ศ.
2559 และทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา พ.ศ.2560 ด้วยการจัดท าหนังสือพระผู้ทรงเป็นครูแห่ง
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ประสานงานโครงการดังกล่าว ได้จัดท าเค้าโครงบทที่ 
8 ราชภัฏสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน กับการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เฉพาะส่วนที่ขอให้กัลยาณมิตรชาวราชภัฏและเครือข่ายได้ช่วยด าเนินการจัดท าเป็นต้นฉบับ 
โดยขอให้ด าเนินการจัดท าต้นฉบับในส่วนที่เกี่ยวข้อง เฉพาะข้อ 8.3 โดยจัดส่งต้นฉบับและภาพประกอบที่
เกี่ยวข้องพร้อมแผ่นดิสก์ ส่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ด าเนินการร่วมกับผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ คณบดีทุกคณะ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี 
แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าต้นฉบับหนังสือพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน โดยน าส่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2559 

 4.2 ขอเพิ่มภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดแบ่ง
สาขาวิชาหรือหลักสูตร จ านวน 27 หลักสูตร ภายใต้การบริหาร 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 
7 สาขาวิชา และภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 20 สาขาวิชา เพ่ื อให้การบริหารสาขาวิชา             
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาหลักสูตร (การยุบ การสร้างหลักสูตรใหม่)          
การบริหารห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ รวมถึงงบประมาณ จึงเห็นควรน าสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่มีศาสตร์             
ใกล้เคียงกันมารวมไว้ในภาควิชาเดียวกันเพ่ือก่อให้เกิดความเข้มแข็งในศาสตร์นั้นๆ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงขอเพ่ิมภาควิชา จากเดิม 2 ภาควิชา เป็น 7 ภาควิชา ดังนี้ 
 

  ภาควิชาเดิมท่ีมีอยู่   ภาควิชาใหม่ท่ีขอเพิ่ม 
  1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์   1. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
  2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  2. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
       3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
       4. ภาควิชาดิจิทัลมีเดีย 
       5. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        6. ภาควิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ 
       7. ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที น าเสนอ การขอเพ่ิมภาควิชา
ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อสภามหาวิทยาลัยให้รับทราบล าดับต่อไป โดยเป็นหน่วยงานระดับภาค
ภายนอกโครงสร้าง และมอบหมายคณบดีทุกคณะพิจารณาบริหารจัดการโครงสร้างของหน่วยงานแต่ละคณะ
ให้กะทัดรัด เพ่ือการบริหารงานได้คล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

 



๗ 

 

 4.3 จดหมายจาก Robynne Walsh (Phoenix Academy) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้ประสนงานกับ Phoenix Academy               
เรื่อง การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้กับนิสิตและคณาจารย์ ในช่วงฤดูร้อน เป็นระยะเวลา 2 
หรือ 4 สัปดาห์ ซึ่ง Phoenix Academy ได้ส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดของหลักสูตรมาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ จดหมายจาก Robynne Walsh (Phoenix Academy) ในกรณีของนิสิตนักศึกษา
ไปอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศ อาจไม่สะดวกเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ในส่วนของคณาจารย์
สามารถไปได้ โดยต้องมีเกณฑ์พิจารณาและมีเงื่อนไขหลายอย่าง ซึ่งในขณะนี้ก าลังก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอ
อนุญาตไปอบรมภาษาอังกฤษของคณาจารย์ หากแล้วเสร็จจะแจ้งเป็นประกาศให้ทราบต่อไป 

 4.4 ผลการจัดล าดับสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 2015 – 2016 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร น าเสนอผลการจัดล าดับสถาบันอุดมศึกษา 
ประจ าปี 2015 – 2016 การจัดอันดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2558-2559 จากหน่วยงานในต่างประเทศ          
ที่ส าคัญ ได้แก่  

  (1) นิตยสารไทม์ไฮเออร์เอดูเคชั่นซัปพลีเมนต์ (Times Higher Education Supplement : 
THES)  
  (2) คอกโครัลลีไซมอนด์ (Quacquarelli Symonds Ltd : QS)  
  (3) SCImago Institutions Ranking (SIR)  
  (4) เว็บโอเมตริกซ์ ( Webometrics)  

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการจัดล าดับสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 2015 – 2016 และมอบหมาย           
ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการวางแผนเพ่ือหาแนวทางที่สามารถท าให้ผลการจัดล าดับสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในล าดับต้นๆ ได้  

 4.5 แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบ ารุงการศึกษา ครั้งที่ 3/2559 และลูกจ้างใน
มหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 4/2559 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี จะด าเนินการรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2559 และลูกจ้างในมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศึกษา) 
ครั้งที่ 4/2559 กองบริหารงานบุคคล จึงจัดท าแผนสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง จ านวน         
2 ระยะ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการสรรหาระยะที่ 2 แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบ ารุง
การศึกษา ครั้งที ่3/2559 และลูกจ้างในมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 4/2559 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)   
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.2 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ด าเนินการกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง            
ของนิสิตใหม่ (ประเภทรอบสอง) ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 
– 16.00 น. ณ ห้อง 432 อาคาร 4 โดยมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน และผู้ปกครองนิสิต (ประเภท           
รอบสอง)  เข้าร่วมจ านวน 16 คน จากจ านวน 19 คน 
  2) สาขาวิชาชีววิทยา ด าเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองของนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปี การศึกษา
2559 ระดับสาขาวิชา ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 953  
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วม จ านวน 16 คน 
  3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการประชุมผู้ปกครองนิสิต ชั้นปีที่ 1 
ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 24 ชั้น 12 ห้อง 241201 
  4) สาขาวิชาเคมี ด าเนินการจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 
  5) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการ
จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12.00 
– 17.30 น. ณ อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 993 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.3 แจ้งวันเวลาเดินทางไปบันทึกเทปถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้าย          
วันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.
2559 เวลา 16.00 น. และอนุมัติจัดซื้อพานพุ่มถวายพระพรฯ จ านวน 1 พาน ราคา 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาทถ้วน)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมสาธิต จ านวน 97 คน สอบเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเรียงล าดับ 5 ล าดับแรก ดังนี้ 
  1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.53 
  2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.43  



๙ 

 

  3) มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34 
  4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 
  5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 ผลการส าเร็จการศึกษาและขอปรับวุฒิการศึกษา 
  นายสุรศักดิ์ เครือหงส์ ได้รับอนุญาตให้ศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และได้รับทุนพัฒนาบุคลากรใน
การสนับสนุนการศึกษา เมื่อปี 2551 และได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว               
โดยได้แนบใบรับรองคุณวุฒิและรายงานผลการศึกษามาพร้อมกับบันทึก เพ่ือขอปรับวุฒิการศึกษาจากเดิม            
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) เป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา เพ่ือเป็นศักยภาพ
ให้กับสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ในการนี้นายสุรศักดิ์ เครือหงส์ ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และชดใช้ทุนตามข้อที่ว่าด้วย ส าเร็จการศึกษาแล้ว ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.6 การด าเนินงานโครงการประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย            
ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยน  
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่าง
วันที่ 23 – 27 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน รวบรวมการด าเนินงาน
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ด าเนินงาน 

 5.7 รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม 
moodle” 
  ส านักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์
ด้วยโปรแกรม moodle” ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
1091 อาคาร สมเด็จเจ้าพระยามหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล บุญลือ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
และอาจารย์ที่เก่ียวข้องของแต่ละหน่วยงาน เข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๐ 

 

 5.8 ผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting 
  นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรม  
ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ และได้สอบผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 60 ของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.9 ผลการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ 
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาเทคนิค
การแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและเกษตร และสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้ 
  1) คณะกรรมการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวชมเชยผู้บริหารที่ให้การ
สนับสนุนสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ท าให้สาขาวิชามีการพัฒนาขึ้นมากเป็นอย่างดี ทั้งด้านห้องปฏิบัติการ
และครุภัณฑ์ที่ทันสมัย และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งทาง
คณะกรรมการการตรวจประเมินฯ ให้สถาบันผ่านการประเมินโดยไม่มีการแก้ไข 
  2) คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญต่อการก้าวไปอีกระดับหนึ่งข้างหน้า คือ 
   2.1) สาขาวิชาควรมีเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ เพ่ือรองรับงานธุรการและเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพของอาจารย์ด้านการสอนและการวิจัย 
   2.2 นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ควรจะเพ่ิมอีก 1 อัตรา             
เพ่ือรองรับการขยายจ านวนนิสิตที่มีอยู่ในแผน เพ่ือให้อัตราส่วนของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนต่อจ านวนนิสิต
เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาเทคนิคการแพทย์  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศประชาสัมพันธ์ผลการผ่าน
การตรวจประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาเทคนิคการแพทย์ให้บุคคลภายนอกทราบ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบในล าดับต่อไป 

 5.10 สรุปประเด็นการร่วมเสวนาและแถลงข่าวประกวดสุนทรพจน์ฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ 
  นายอุดร หลักทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปร่วมงานเสวนา
และแถลงข่าวประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 ณ สมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ               
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2559 และได้สรุปประเด็นการเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว และน าเสนอ          
แนวทางการร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวของมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา พิจารณารายละเอียดและ
ประสานงานกับ นายอุดร หลักทอง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประกวดสุนทรพจน์             
ในปี พ.ศ.2560 

 



๑๑ 

 

 5.11 การด าเนินโครงการพัฒนาบริการ : เสริมสร้างพลานามัยสุขภาพจิตดีชีวิตมีสุข 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ
พัฒนาบริการ : เสริมสร้างพลานามัยสุขภาพจิตดีชีวิตมีสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยจัดทุกวันพุธ 
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 22 มิถุนายน พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.12 ผลการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ชิงถ้วยพระราชทานเอกอัครราชทูตจีน 
  สถาบันขงจื้อฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่ง  นายวราวุธ สัมพันธมิตร 
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ชิงถ้วยรางวัลเอกอัครราชทูต 
ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2559 และได้รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเอกอัครราชทูต 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.13 ผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลม
ทองเหลือง และการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก (All about Brass) ครั้งที่ 2  
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง และการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก (All about Brass) 
ครั้งที่ 2” เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองของเยาวชนไทยให้มีความสามารถ
เทียบเท่าระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.14 ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ระยะที่ 3)  
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (ระยะที่ 3) ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งเน้นพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา 
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในหัวข้ออบรม “STEM ศึกษาพัฒนาการคิด” โดยมี ดร.จิตพิสุทธิ์ วิมติปัญญา เป็น
วิทยากรพร้อมด้วยคณะ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จ านวน 140 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรโรงเรียนเผดิมวิทยา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดชุมพร 17 โรงเรียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.15 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 
  กองนโยบายและแผน ขอส่งรายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประเภท          
บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการงบกลางส านักงานอธิการบดี อนุมัติเงินงวดทั้งหมด          
เป็นจ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559            
จ านวนเงิน 2,982,850.37 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๒ 

 

 5.16 ขอความอนุเคราะห์สารอธิการบดี 
  สภาวัฒนธรรมไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองเบิร์กเล่ย์ ก าหนดจัดโครงการมรดก
ไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยจัดการแสดงละคร 
เรื่องซินเดอร์เรลล่า ฉบับพิเศษ และได้จัดท าหนังสือโครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 เพ่ือแจกผู้เข้าชม           
การแสดงดังกล่าว คณะกรรมการจัดท าหนังสือโครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 ได้ขอความอนุเคราะห์สาร
จากอธิการบดีน าไปลงในหนังสือ โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 เพ่ือเป็นเกียรติแก่คณะด าเนินงานและ
คณะนักแสดง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.17 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 4 
  สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ จัดการอบรม
หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 4 ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 
พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน กรรมการ
ผู้รับผิดชอบด้านพัฒนาระบบ BCM และผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย                
โดยรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จ านวน 30/หลักสูตร มีค่าลงทะเบียน 15,000 บาท/คน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.18 การเผยแพร่หนังสือ “พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในอู่ทอง”  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ในฐานะ
หัวหน้าโครงการวิจัยเชิงส ารวจ เรื่อง “ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองในอ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักบริหารโครงการส่งเสริมงานวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
วิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปี 2558 พร้อมด้วยคณะส ารวจ
ที่เป็นอาจารย์จากสาขาวิชาจุลชีววิทยา และศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา รวม 4 คน ได้จัดท าหนังสือ “พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองในอู่ทอง” จ านวน 1,400 เล่ม เพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดผลงานการวิจัยเชิงส ารวจ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.19 การเผยแพร่ผลส ารวจของศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
  ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ด าเนินการจัดโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจตาม
โครงการ ซึ่งผลการส ารวจได้เผยแพร่ลงใน 
  1) สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 
  2) หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 
  3) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 
  4) หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 
   
 



๑๓ 

 

  5) หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 
  6) ส านักข่าวไอเอ็นเอ็น วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.20 รายงานผลการด าเนินโครงการห้องปฏิบัติการส าหรับการวิจัยที่ได้รับมาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการห้องปฏิบัติการส าหรับการวิจัยที่ได้รับมาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.21 รายงานผลการส าเร็จการศึกษา 
  นายธัญพิสิษฐ์ พันธ์ทองดี  พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน) สังกัดโรงเรียนสาธิต              
ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตั้งวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2554 
และได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาศิลปะและการแสดง มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับอนุมัติ ให้ส าเร็จการศึกษา ตั้ งแต่วันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ.2559                   
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.22 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส านักคอมพิวเตอร์ 
  ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินการประเมินและ
ประมวลผล การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านัก
คอมพิวเตอร์ โดยสรุปเป็นด้านๆ ดังนี้ 
  1) ความพึงพอใจด้านระบบเครือข่าย 
  2) ความพึงพอใจด้านงานซ่อมบ ารุง 
  3) ความพึงพอใจด้านงานบริการห้องปฏิบัติการ 
  4) ความพึงพอใจด้านงานบริการวิชาการไอซีที 
  5) ความพึงพอใจด้านงานระบบสารสนเทศ 
  6) ความพึงพอใจด้านงานบริการเว็บไซต์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๔ 

 

 5.23 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือปรึกษาหารือการ
ด าเนินงานและพิจารณาการขออนุญาตด าเนินงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
  2) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ด าเนินการตัดข่าวที่ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย           
ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.24 ผลประเมินความพึงพอใจของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการสัมมนา          
เชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตส านึกการให้บริการการท างานเป็นทีม และวิเคราะห์ SWOT เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ส านักงานอธิการบดี” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ตะนาวศรี รีสอร์ท ปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.25 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอารักขาฯ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 
พ.ศ.2559 
  ก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอารักขา ความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง ประจ าปี พ.ศ.
2559 ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ               
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.26 การประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2559 
  ก าหนดการประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2559  
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๕ 

 

 5.27 (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต (ภายใน มบส.)           
ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประปี พ.ศ.2559 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ได้ (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่าย เงิน
ค่าลงทะเบียนบัณฑิต (ภายใน มบส.) ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประปี พ.ศ.2559 รวมทั้งสิ้น 
2,478,610 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.28 รายงานผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  1) รายงานผลการรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
รวมทั้งสิ้น 4,685 คน 
  2) รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 
2559 รวมทั้งสิ้น 541 คน  
  3) รายงานจ านวนบัณฑิตท่ีแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.
2559 รวมทั้งสิ้น 3,861 คน 
  4) รายงานจ านวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ.2559 รวมทั้งสิ้น 101 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายงานต่อสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยทราบในล าดับต่อไป 

 5.29 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 
2559 
  คณะครุศาสตร์ ก าหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 120 คน ประกาศรับสมัครและยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 21 
กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 

  5.30 การประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) 
  กองบริหารงานบุคคลได้แจ้งการปิดระบบการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน ( Peer 
Assessment) ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผล จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย            
เร่งด าเนินการส่งผลการประเมินแบบฟอร์ม ปมส. 3 ให้กองบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มของข้าราชการ
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเพื่อท าการปรับขึ้นเงินเดือน รอบ 6 เดือนแรก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/255๙    
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 ในวันพฤหัสบดีที่    
11 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี             
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  
เลิกประชุม เวลา 11.52 น. 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


