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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม              
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ การประชุมคณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัย  (กบมส. ) ครั้ งที่  1/2562                              
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
  ๑.๒ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างการรอโปรดเกล้าฯ และด าเนินการ
ตามระเบียบต่อไป 
  1.3 การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้หมดวาระลงในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2562 โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. 
  1.4 การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ อยู่ในขั้นตอนเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
ครั้งที่1/2562 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา ๐3.00 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุม เอซี 
คาร์เตอร์ 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิ การบดี               
ครั้งที่ 1/2562 โดยมีการแก้ไขชื่อวาระที่ 4.8 เรื่องขออนุมัติงบประมาณปรับปรุงห้อง Sound Lab จากเดิม 
อาคาร 11 ชั้น ๙ แก้ไขเป็น อาคาร 11 ชั้น 4 และเลขหน้าระเบียบวาระที่ 5 จากเดิม 4.1, 4.2, 4.3 เป็น 
5.1, 5.2, 5.3   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  วาระท่ี 3.1 ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้ง 

สรุปเรื่อง  
 

             กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้พบปัญหาของระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA ติดตั้ง                     
ณ อาคาร ๑ จ านวน ๒ ตัว โดยได้มาพร้อมอาคารตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 ระยะเวลาการใช้งานเกิน               
10 ปี จึงท าให้วัสดุ/อุปกรณ์เกิดการช ารุดเสียหายบ่อยครั้ง และโครงสร้างตัวลิฟต์ทรุดโทรม สาเหตุหนึ่งคือ
พฤติกรรมการใช้ลิฟต์ไม่ถูกต้อง โดยกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งงบประมาณส าหรับการซื้อลิฟต์
โดยสาร ติดตั้งจ านวน ๒ ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยขอใช้งบประมาณแผ่นดิน
เรียบร้อยแล้ว 
 



มติที่ประชุม  รับทราบ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด รองอธิการบดี และนายอภิชาติ 
สิงห์ชัย รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ประสานงานกับส านักงบประมาณ โดยให้ปรึกษา               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ที่ปรึกษาอธิการบดี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1 ของบประมาณในการปรับปรุงห้องส านักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
สรุปเรื่อง 

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งที่ 3169/2561 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ให้
ด าเนินการจัดหาสถานที่ ครุภัณฑ์ ในการด าเนินงานของคณะ ตามความที่ทราบแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการ
จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดแบบการปรับปรุงห้อง
ส านักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 24 ชั้น 1 และจัดเตรียมเอกสารครุภัณฑ์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1837864.87 (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบเจ็ด
สตางค)์  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายการปรับปรุงห้องส านักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                     
โดยให้ใช้เงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ และมอบกองนโยบายและแผนด าเนินการ                  
ตามระเบียบต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๒  การเปรียบเทียบประเด็นส าคัญระหว่างข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 กับร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย                     
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.. ..                             
ที่สภาคณาจารย์และข้าราชการได้เสนอขอพิจารณาแก้ไข 

สรุปเรื่อง 

              งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการจัดท าตารางเปรียบเทียบสาระส าคัญ  
ในการแก้ไขเพ่ิมเติมระหว่างข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 กับร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ........  เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท าตารางข้อมูลการท าสัญญา
จ้างและเงื่อนไขในการต่อสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ในประเด็นการท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึง 60 ปีบริบูรณ์ ส่วนประเด็น
การไม่ก าหนดเงื่อนไขในเรื่องการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หรือการท าผลงานต่างๆที่จะน าไปสู่การยกเลิก
สัญญาจ้าง คณะกรรมการเห็นว่า ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดเรื่องการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือการ
จัดท าผลงานในส่วนของสายสนับสนุน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา และได้รับผลประโยชน์สูงสุด                  



แต่จะไม่ก าหนดเงื่อนไขเช่นเดิม และจะก าหนดให้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง
ข้อบังคับฯ เพ่ือด าเนินการร่างข้อบังคับฯที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย และ
เสนอร่างข้อบังคับฯ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔.๓  การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท า Peer Assessment การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและการเลื่อนเงินเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 

              กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ในการจัดท า Peer 
Assessment การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่ อนเงินเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารของ
มหาวิทยาลัย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อใช้ในการปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร  รองอธิการบดี 
นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการ
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
วาระท่ี ๔.๔  ขอบรรจุแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาอย่างเร่งด่วนทดแทนการลาออกจาก
การปฏิบัติราชการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้สอน  

สรุปเรื่อง 

              สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์มีความประสงค์ขอบรรจุแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเป็นอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากขาดอาจารย์ผู้สอนใน 3 รายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบ  
5 คน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนิ นการบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษาที่ 2/2561 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้กองบริหารงานบุคคลด าเนินการจัดการเปิดสอบคัดเลือกอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ และหากมีกรณีเช่นนี้อีกให้น าเสนอแก่มหาวิทยาลัยพิจารณา               
เป็นรายกรณีตามเหตุผลและความจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระท่ี ๔.5  ขออนุมัติอัตราทดแทนและอัตราเพิ่ม 
 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรได้ย้ายหน่วยงาน จ านวน 1 ราย ส่งผลให้ภาระงานของบุคลากรที่คงอยู่ต้องมี
ภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับภาระงานที่มีอยู่จ านวนมาก เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กองบริหารงานบุคคลจึงมีความจ าเป็นขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราเดิม  
1 อัตราและขออนุมัติเพ่ิมเติม 1 อัตรา ดังนี้ 

1. ขออนุมัติอัตราทดแทน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
2. ขออนุมัติอัตราเพิ่มเติม ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ให้แก่กองบริหารงานบุคคล              
ในอัตราแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีที่ได้รับต าแหน่งสูงขึ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารงาน
บุคคล และรักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลในอัตราทดแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากนิติกร จ านวน              
2 อัตรา ทั้งนี้เป็นการอนุมัติในหลักการเบื้องต้น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่มีงบประมาณในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยงบเงินรายได้เพ่ิมเติม จึงให้บรรจุอัตราดังกล่าวเมื่อมีงบประมาณเพ่ิมขึ้นในส่วนนี้                 
ส่วนอัตราทดแทนของนางศรีสุนันท์ เจิดจิระโชค คณะกรรมการเห็นว่า เนื่องจากเป็นการย้ายหน่วยงาน                    
จึงไม่อนุมัติอัตราทดแทนในกรณีนี้ อย่างไรก็ตามหากมีหน่วยงานใดมีบุคลากรจะย้ายหน่วยงานให้สามารถ
กระท าได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่รับโอนย้ายด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
          ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 การปรับปรุงโรงอาหาร อาคาร 1 ชั้น 2 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งเรื่องการปรับปรุงโรงอาหาร                 
โดยเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งจะส่งมอบพ้ืนที่ในการปรับปรุงโรงอาหารอาคาร 1 ชั้น 2 ในวันศุกร์ที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และจะย้ายร้านอาหารมาอยู่บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 ชั่วคราว โดยจะดูแลระบบ                 
ความสะอาด และความปลอดภัยให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ   

เลิกประชุม เวลา ๑6.0๐ น.  
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