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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/๒๕๕8 

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม          
 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา   ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
1๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๗. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๙. อาจารย์อนุรักษ์   บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
๒๐. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
2๑. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
2๒. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
2๓. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ฯ 
2๖. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะ ฯ 
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๘. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
3๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
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๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3๓. อาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3๔. อาจารย์ศศิกัญชนา เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3๕. อาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3๖. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๗. อาจารย์ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๘. อาจารย์บูรณจิตร   แก้วศรีมล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๓๙. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
4๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
4๑. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
4๒. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
4๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
4๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๕. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๖. อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๗. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี   เรืองไชยศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๔๙. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
5๐. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
5๑. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
5๒. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
5๓. อาจารย์สมภาศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
5๔. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
5๕. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
5๖. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์   อิสสระวิทย์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๗. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๘. อาจารย์อมลณัฐ   โชติกิจนุสรณ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๕๙. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
6๐. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
6๑. อาจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
6๒. อาจารย์สุภัทรา   โกษะโยธิน รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
6๓. อาจารย์ธนัญญา   คนอยู่ รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
6๔. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
6๕. อาจารย์พรรณา   พูนพิน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
6๖. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
6๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
6๘. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
๖๙. อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
7๐. อาจารย์จักรพงษ์   กังวานโสภณ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ  
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7๑. อาจารย์สายฝน   ทรงเสี่ยงไชย รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
7๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
7๓. อาจารย์อารยา วาตะ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
7๔. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ ์ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์   อภิรัตน์วรเดช ติดราชการ 
2. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา ติดราชการ 

3. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น ติดราชการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร ติดราชการ 

5. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ ติดราชการ 

6. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม ติดราชการ 

7. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ ติดราชการ 

8. อาจารย์กิตติ เชี่ยวชาญ ติดราชการ 

9. อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง ติดราชการ 

10. อาจารย์เชิดศิริ   นิลผาย ติดราชการ 

11. อาจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
5. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิตย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
6. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้าพัสดุ 
7. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
8. อาจารย์อภิญญา หนูมี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นางวลินเนศวร์ ธีรการุญวงศ์ 
2. นางสาวณัฐกาญ   รีรานนท์ 
3. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ ์
4. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ 
5. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐  น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 การมอบทุนการศึกษา 
  ศิษย์เก่า รุ่น ๕ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงานสังสรรค์ สานสายใยร่วมใจ              
ลูกสุริยะขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องโถงชั้น ๒ อาคาร ๑๑ ในการจัดงานครั้งนี้                
คณะศิษย์เก่า รุ่น ๕ ได้รวบรวมเงินบริจาค จ านวน ๑๗๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะครุศาสตร์  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา แด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา  
นายกสภามหาวิทยาลัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ และ              
นายวรพงษ์  วรรณศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส               
ที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถที่ทรงมี
คุณูปการหาที่สุดมิได้กับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          
ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 06.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล และมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก าหนดจัดพิธี "ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพ่ือเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน" ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลาน
อนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.4 โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย ( Retreat)                   
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสภาวิชาการร่วมกับคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑9 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย            
ในปีต่อไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย                



๕ 

 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ เพ่ือการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย”  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.5 การประชุมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2558 
  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 
1 ชั้น 4 โดยวาระที่ 1 การมอบโล่แด่ผู้ปฏิบัติราชการ ณ มบส. ครบ 25 ปี การมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
เพ่ือยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่ได้รับผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจ าปี 2556 – 2558 การมอบใบประกาศ
เกียรติคุณผู้ที่มอบทุนการศึกษา จ านวนเงิน 10,000 บาทขึ้นไป ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบันรอบปีการศึกษา 2557  และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ ระหว่างคณะ ศูนย์ ส านัก และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเวลา 12.30 – 
20.00 น. ได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ “ย้อนยุค” โดยมีการแข่งขันกีฬา การประกวดการแต่งกายย้อนยุค และ
งานเลี้ยงสังสรรค์คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ และส านักงานอธิการบดีแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานและ
เตรียมเอกสารการประชุมให้เรียบร้อย 

 1.6 การรับสมัครนิสิตนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล รายงานสรุปจ านวนผู้มาสมัคร ประจ าปีการศึกษา 2559 เปิดรับ
สมัครระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 รวมทั้งสิ้น 1,261 คน ซึ่งจะต้องรายงานตัว 
ในวันที่ 3 – 4 ธันวาคม พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 โดยไมม่ีการแก้ไข  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 โดยไมม่ีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขอให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ ส านัก
งบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยให้มีผลใช้บังคับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
ในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ เรื่องกรอบวงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร และ เรื่องอัตรา
การจ่ายเบี้ยประชุม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท า ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 3 เรื่อง คือ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
เรื่อง กรอบวงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร และ เรื่องอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมกับภารกิจในการจัดการศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการในปัจจุบัน 
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  
   1) อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ในข้อ 1 (6) เจ้าหน้าที่การประชุมคนละ 900 บาท 
และ(7) เจ้าหน้าที่บริการ – พนักงานขับรถยนต์ หรือนิสิตที่ท างานในการประชุมคนละ 300 บาท 
   2) ควรพิจารณาและศึกษาข้อมูลอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ในข้อ 3 (7) เจ้าหน้าที่
บริการ – พนักงานขับรถยนต์ หรือนิสิตที่ท างานในการประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร พิจารณารายละเอียดต่างๆ                 
ให้รอบคอบ และด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป  

 4.2 รายงานเรื่องการประหยัดพลังงานไม่เป็นไปตามมาตรการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ                       
จากหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน รวมทั้งก าหนดแผนปฏิบัติมาตรการติดตาม และประเมินผลการประหยัดพลังงาน  
โดยกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามมาตรการประหยัดพลังงานดังกล่าวพบว่า ไม่เป็นไปตาม
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน        

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท าโครงการรณรงค์เพ่ือลดการใช้
พลังงานให้เห็นผลชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

4.3 ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการจัดงาน เทศน์มหาชาติ  สืบสานพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดจัดงาน “เทศน์มหาชาติ  
สืบสานพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ืออาคารนวมินทรบพิตร  ๘๔  
พรรษา” ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๕  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ในการนี้                    
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ดังนี้คือ 
             ๑.  ขอรับการสนับสนุนวงดุริยางค์บรรเลงน าริ้วขบวนแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน และ
ร่วมจัดขบวนแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน  จ านวน  ๑  กัณฑ์  ในวันอังคารที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
             ๒.  ขอรับการสนับสนุนวงดนตรีไทยเพื่อบรรเลงในการแสดงประกอบกัณฑ์  ระหว่างวันที่   
๑๓ – ๑๕ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙   
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มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายคณบดีวิทยาลัยการดนตรี พิจารณาการสนับสนุนวงดนตรีไทย และ
มอบหมายโรงเรียนสาธิต นิสิตนักศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมริ้วขบวนแห่อัญเชิญ               
ผ้าไตรพระราชทาน  

 4.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับสถาบัน 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งรับการตรวจประเมินคุณภาพ 
ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 

มติที่ประชุม รับทราบ  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 และน าไปสู่
การท าข้อตกลงในการด าเนินงานในปี 2559 ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ต่อไป  

 4.5 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2559 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ก าหนดจัดกิจกรรม
สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวง ศ์                    
(ช่วง บุนนาค) ประจ าปี  2559 เ พ่ือแสดงกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์                        
(ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัดท า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย 
สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)   

  อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดในการจัดนิทรรศการ 
150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน “ผู้ส่งเสริมสันติวัฒนธรรมน าสยามประเทศสู่ประชาคมโลก”                   
โดยจัดนิทรรศการ ณ ห้องประชุม 141 ซึ่งยังคงความเป็นนิทรรศการเดิมเอาไว้ และเพ่ิมในส่วนเฉพาะงาน
ขึ้นมา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า รายการแสดงและกิจกรรม           
บนเวที ห้องประชุม 141 ควรให้คณะ ทั้ง 4 คณะ ปรึกษาหารือกันและวางแผนการจัดกิจกรรมและการแสดง
ให้ต่อเนื่องและน่าสนใจ โดยให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้มาก   

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทั้ง 4 คณะ ด าเนินการวางแผนกิจกรรมบนเวทีห้องประชุม 141
เพ่ือท าให้กิจกรรมน่าสนใจ และมอบหมายส านักกิจการนิสิตนักศึกษาวางแผนมอบหมายงานให้นิสิตนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม  

 4.6 รายงานผลการประชุมปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุข ได้เข้าร่วม
ประชุมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling)  มหาวิทยาลั ย  และกลุ่ มราชภัฏตามภูมิภาค  ในวันที่   
๑๕  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   โดยสาระส าคัญเป็นเรื่องการปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ๑๐  ปี  เพ่ือน าไปสู่การของบประมาณจากรัฐบาล   

    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้วิเคราะห์ทบทวนการจัดกลุ่ม Cluster โดยเน้น
สาขาวิชาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ๓-๔ กลุ่ม และด้านการผลิตครูให้เลือก ๑-๒ ด้านจาก ๘ กลุ่ม
สาระหลัก และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้คณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์แล้ว 



๘ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม การจัดกลุ่ม Cluster โดยเน้น
สาขาวิชาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในการตั้งชื่อหลักสูตรนั้น ควรตั้งชื่อที่ทันสมัยและสอดรับกับงาน
ในอนาคต โดยอาศัยฐานเดิมที่มีอยู่     

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต ด าเนินการติดตาม          
ในการปรับแก้ครั้งสุดท้าย และน าส่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศต่อไป       

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1  มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 
  สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลั ย  
ครั้งที่ 11/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14   

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.2 ส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี และนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่ นร 0508/ท9449 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และหนังสือ ที่ นร 0508/ท9282 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 เรื่อง แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.3 กองทัพบก ส่งหนังสือขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  กองทัพบก ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้มอบเงิน 
จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่ กองทัพบก เพ่ือจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.4  หนังสือขอบคุณ 
  สถานเอกอัครราชทูตไทยประเทศสวีเดน เดนมาร์ก สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์  
ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้อนุญาตให้อาจารย์ดวงพร พงศ์ผาสุก 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ เดินทางไปร่วมขับร้องบทเพลง
พระราชนิพนธ์และบทเพลงสากลในงาน “Thailand @ Kungstradgarden 2015” ระหว่างวันที่ 31 
กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 ณ สวนสาธารณะ Kungstradgarden กรุงสตอกโฮล์ม และร่วมขับร้อง           
บทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงสากลในงาน ASEAN Summer Celebration เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 
พ.ศ.2558 และงาน Thai Festival 2015 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่กรุงโคเปนเฮเกน 

มติที่ประชุม รับทราบ  



๙ 

 

 ๕.5 ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 415/2558 ให้นโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ทั่วประเทศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เข้าร่วมรับฟังนโยบายจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ 
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และรับฟังปัญหาความต้องการของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.6 สรุปรายงานการต้อนรับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตรงและพิธีลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง NPTU และ BSRU 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้สรุปรายงานการต้อนรับคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตรง ประเทศไต้หวัน และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง NPTU และ 
BSRU ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.7 รายงานการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า (ร่าง) ประกาศมาตรฐานภาระงาน 
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2558 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า (ร่าง) ประกาศ
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 ในวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 ขอตอบข้อเสนอแนะหน่วยตรวจสอบภายใน 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้รับรายงานการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการต่างๆ จากหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งพบว่าข้อเสนอแนะดังกล่าว
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอันมาก ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอน้อมรับ
ข้อเสนอแนะและจะน าไปทบทวน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๐ 

 

 5.9 รายงานการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการป้องกัน
การทุจริต 
  อาจารย์ศรัณย์ดิษฐ์  เบญจพงศ์ และ อาจารย์คัทลียา โรจน์วัฒนะ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา           
รัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ               
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่               
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 รายงานการน าเสนอบทความของอาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ ในการประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
  อาจารย์ ดร.ชวโรฒน์  วัลยเมธี อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์  คณะครุศาสตร์ ได้รับ
การสนับสนุนจากสาขาวิชาให้พัฒนาผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ ตามแนวทางของคณะ
และมหาวิทยาลัยน าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง คือ 
บทความเรื่อง “Thai Dance in Modern Education : A Function Organization in Cultural Society” 
และ บทความเรื่อง “ I Read Therefore I Dance : An Experience in Conducting a Literature Class 
for Future Dance Teachers” เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ อิมแพคฟอรัม อิมแพค เมืองทองธานี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการอบรม “ค่ายคุณธรรม
น าความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” ค่ายกล้าคุณธรรม รุ่นที่ 201 ในวันที่ 3 - 4 กันยายน พ.ศ.2558  
ณ อาคาร 27 ชั้น 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.12 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและผลงานสร้างสรรค์ฯ  
ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและผลงาน                
สร้างสรรค์และการศกึษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.13 รายงานการประชุมของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ  
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๑ 

 

 ๕.14 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 
2558 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณี     
ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 2558 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.15 รายงานการน านิสิตเข้าร่วมประชุมสัมมนาสภานิสิต  - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา                  
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 22 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนาสภานิสิต -นักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.16 การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6 
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ก่อตั้งโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ พัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้น าระดับสูงสุด หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าในองค์กรภาครัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรภาคเอกชน โดยแบ่งการบรรยายเป็นทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. และวันเสาร์ 
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ สมาคม
ธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ศึกษารูปแบบและวิธีการ
จัดอบรมเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 

 ๕.17 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือข้าราชการที่ดีและ  
พลังของแผ่นดิน ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 07.30 – 09.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายชุดสุภาพ โทนสีเหลือง  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.18 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัด
กิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1)  ส านั กประชาสัม พันธ์ และสารสนเทศ ได้ รายงานผลการจัด โครงการ  BSRU 
PHOTOGRAPHY WORKSHOP เทคนิคการถ่ายภาพ Landscape ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558   
ณ ห้อง Mini Theatre อาคาร 11 ชั้น 3  



๑๒ 

 

  2) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์, หนังสือพิมพ์มติชน, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์คมชัดลึก,หนังสือพิมพ์บ้านเมือง และ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
  3) คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้ รายงานข่ าวประชาสัมพันธ์  HU-SO  
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 
  4) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 
๒4 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ   

 6.2 (ร่าง) ก าหนดการงานปีใหม่ “ย้อนยุค” 
  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการจัดงานวันปีใหม่ “ย้อนยุค” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ.2558  ณ ลานเจ้าพ่อและสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยจะแบ่งเป็น             
2 ช่วงเวลา คือ เวลา 07.00 – 08.00 น. ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จ านวน 29 รูป และเวลา 13.30 – 
20.00 น. การแข่งขันกีฬา การประกวดการแต่งกายย้อนยุค และงานเลี้ยงสังสรรค์คณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ตั้งชื่อกิจกรรม งานปีใหม่             
“ย้อนยุค” 

 6.3 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง)  โดยด าเนินการ
สรุปผลความพึงพอใจและประมวลภาพกิจกรรมโครงการ เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลการด าเนินงานต่างๆและ
น าไปสู่การพัฒนาต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๓ 

 

เลิกประชุม เวลา  17.00  น. 
 

 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


