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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา รักษาราชการแทนอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา รองอธิการบดี 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา   ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว 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.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๔. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๖. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1๗. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
1๘. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
๑๙. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๑. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะ ฯ 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๓. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สระยายโสม 
2๖. อาจารย์รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๗. อาจารย์พรรษา   ตระกูลบางคล้า รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา   รัตนพลแสนย์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒๙. อาจารย์ถาวร   วัฒนบุญญา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3๐. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๑. อาจารย์สมบัติ   สมศรีพลอย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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3๓. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๕. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๖. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๗. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๐. อาจารย์พรรณา   พูนพิน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๑. อาจารย์สิทธิศักดิ์   จรรยาวุฒิ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๒. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๓. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี   เรืองไชยศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์   ฐานสุวรรณศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๖. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๗. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๘. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๔๙. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
5๐. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
5๑. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
5๒. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์   อิสสระวิทย์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๓. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๔. อาจารย์อมลณัฐ   โชติกิจนุสรณ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๕. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๖. อาจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
5๗. อาจารย์สุภัทรา   โกษะโยธิน รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
5๘. อาจารย์ธนัญญา   คนอยู่ รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
๕๙. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
6๐. อาจารย์ดุษฎี   เทิดบารมี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
6๑. อาจารย์จักรกฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
6๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
6๓. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
6๔. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
6๕. อาจารย์กิตติ เชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
6๖. อาจารย์พรธิภา   ไกรเทพ รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
6๗. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ ์ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
6๘. อาจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว รองผู้อ านวยการวิทยาเขต สระยายโสม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
5. นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง หัวหน้าพัสดุ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  
1. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ ติดราชการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ติดราชการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ติดราชการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ปั่นหุ่น ติดราชการ 
5. อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช ติดราชการ 
6. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ ติดราชการ 
7. อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ ติดราชการ 
8. อาจารย์จักรพงษ์   กังวานโสภณ ติดราชการ 
9. อาจารย์สายฝน   ทรงเสี่ยงไชย ติดราชการ 

10. อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง ติดราชการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง ติดราชการ 
12. อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน ์ ติดราชการ 
13. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิต ติดราชการ 
14. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ ติดราชการ 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
  ๑.   นางวลินเนศวร์   ธีรการุญวงศ ์
  2.   นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ ์
  3.   นางสาวสุนิสา รีรานนท์ 
  4.   นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ 
  5.   นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ 

เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ประเด็นส าคัญการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ดร.ลินดา  เกณฑ์มา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ซึ่งมีประเด็นส าคัญจะแจ้งให้ทราบ ดังนี้  
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   1) การพิจารณาเจ้าภาพจัดการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวิจัยครั้งถัดไป                   
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติใหม้หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ  
   2) การพิจารณาการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประชุมมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกันทั้ง 40 แห่ง ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัย
จะต้องท าเรื่องเพ่ือขออนุมัติผ่านสภามหาวิทยาลัยก่อน จึงขอมอบหมายฝุายวิชาการด าเนินการจัดท าเรื่องนี้ 
และข้อมูลที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอมอบหมายสภาวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
ด าเนินการต่อไป 
   3) ทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ                 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
   4) การส ารวจและวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา O-net และ A-net ของ
นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   5) การลงนามความร่ วมมือ  ระหว่ า ง ส านั กงานคณะกรรมการปู องกัน                          
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมได้แสดงโครงการต่างๆ ที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนจาก ป.ป.ช. จากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนสนับสนุนนั้น ไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้รับหนังสือเข้าร่วมโครงการ
และได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเสนอโครงการ เนื่องจากโครงการที่
น าเสนอไม่ได้ถูกคัดเลือกจึงไม่มีรายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า เพราะฉะนั้น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ขอมอบหมายให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการเขียนโครงการเพ่ือขอทุนสนับสนุนในปีถัดไป และควรศึกษาสถาบัน
อ่ืนๆ ว่าการเขียนโครงการเป็นอย่างไรจึงได้รับการคัดเลือก และโครงการเชิงบูรณาการ ขอมอบหมายทุกคณะ
ด าเนินการจัดท าโครงการ ซึ่งโครงการนี้ คือ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ ต่อไปนี้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องต่างๆ ควรเขียนรายงานแจ้งให้ทราบด้วยว่า ได้รับประเด็นส าคัญ
อะไรบ้าง  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 1.2 การเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยควรมีปูาย
พระบรมฉายาลักษณ์ให้โดดเด่น และได้เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานร่วมสั่งจองเหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขณะนี้ได้รับเหรียญเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ หลังจากเลิกประชุมสามารถรับเหรียญได้ท่ีฝุายเลขานุการ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.4 การ์ดเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิเสน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เจ้าภาพได้แจกการ์ด
เชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิเสน ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 
2558  เวลา 17.30 น. ขอให้คณะกรรมการอ านวยการฯ ทุกท่านประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ 
ได้รับทราบโดยทั่วกัน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่เตรียมการสถานที่ในการ
พระราชทานเพลิงศพ ขอให้เตรียมการล่วงหน้าให้พร้อม 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
เพ่ิมเติมมติที่ประชุมว่าที่ประชุมมีการมอบหมาย หรือควรบันทึกประเด็นที่ส าคัญเพ่ิมเติม เพื่อที่จะสืบเนื่องหรือ
ติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558            
โดยไมม่ีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับมอบหมายให้
ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยค้นหาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ พบว่าไม่มีการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง 
ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากในเรื่องของต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จึงได้ศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า มีการขึ้นเงินเดือน
เป็นไปตามล าดับขั้น จนกระทั่งเมื่อบุคคลผู้นั้นท าผลงานทางวิชาการได้ จึ งได้รับเงินประจ าต าแหน่งเพ่ิมขึ้น  
จะด าเนินการศึกษาข้อมูลและด าเนินการพิจารณาต่อไป    

  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากที่ได้รับมอบหมายได้ประชุมหารือ            
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ได้มีการจัดท าตารางเปรียบเทียบ โดยน าบัญชีเงินเดือนของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง           
มาเปรียบเทียบ ขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 8 แห่ง จัดท าเป็นตารางเปรียบเทียบแล้วเสร็จ
จะน ามาประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพ่ือหาข้อยุติว่าจะใช้แบบใด แล้วน าเสนออธิการบดีเพ่ือน าเข้า
พิจารณาในที่ประชุมในคราวต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การช าระหนี้ค่าไฟฟ้าที่ค้างช าระ  
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มียอดคงเหลือจ านวน 3,205,293.70 บาท ต่ ากว่า
ยอดรายจ่ายที่ต้องน ามาจ่ายค่าไฟฟูาของมหาวิทยาลัย จึงขออนุญาตใช้เงินรับฝาก -ค่าบริการห้องเรียนปรับ
อากาศและสาธารณูปโภค ซึ่งเก็บจากนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยน าจ่ายให้กับการไฟฟูานครหลวงเพ่ือลด
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หนี้ที่ค้างช าระ จ านวน 8,649,186.54 บาท (แปดล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบสี่
สตางค์) โดยมหาวิทยาลัยไดอ้นุมัติงบประมาณเพ่ือช าระหนี้ไฟฟูาตามค าขอ 

  อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการหามาตรการ            
เพ่ือลดการใช้พลังงาน ทางกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดประชุมและน าเสนอโครงการเพ่ือลด
การใช้พลังงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การปรับปรุงแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย 2) การปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศที่มีอายุงานเกิน 10 ปี 3) ควบคุมการใช้พลังงานในห้องเรียนโดยใช้ระบบคีย์การ์ด  4) การ
จัดการระบบน้ าภายในอาคาร 5) การลดพลังงานความร้อนภายในอาคาร และได้ประชุมหารือในส่วนกอง
อาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้มอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องน าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อไป 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า การใช้ไฟฟูาของมหาวิทยาลัย                  
มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีอาคารเพ่ิมมากขึ้น และมีการจัดการเรียนการสอนทุกวัน ขอให้อาจารย์ 
ดร.สวัสดิ์ ทองสิน น าเสนอเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไปว่าแผนการด าเนินงานเป็นอย่างไร และมอบหมาย                 
ทุกหน่วยงานเสนอโครงการการเพ่ือสนับสนุนในเรื่องการประหยัดพลังงาน โดยให้หน่วยงานเสนอโครงการ
หน่วยงานละ 1 โครงการ   

มติที่ประชุม 1. รับทราบ การอนุมัติงบประมาณเพ่ือช าระหนี้ค่าไฟฟูา 
  2. เห็นชอบ และมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน และทุกหน่วยงานน าเสนอการ
วางแผนโครงการและหามาตรการเพ่ือลดการใช้พลังงานร่วมกัน  

 4.2 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบริจาค พ.ศ. ... 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ปรึกษาหารือกับ
งานวินัยและนิติกรแล้วว่า (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบริจาค พ.ศ. ...               
จะรองรับเงินบริจาคเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการบริจาคมาโดยไม่ระบุจุดประสงค์ที่กองคลังได้รับไว้ เพ่ือที่จะ
ได้น าไปใช้จ่ายได้จึงจัดท าร่างระเบียบฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้จ่ายเงินบริจาค พ.ศ. ... และความคืบหน้าโครงการกองทุน 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ นั้น ได้ปรึกษาที่ปรึกษานักกฎหมาย ให้ค าแนะน าว่าควรร่างระเบียบอีกฉบับเพ่ือรองรับ 
เพราะว่าเป็นกรณีพิเศษ ฉะนั้น (ร่าง) ระเบียบ กองทุน 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
จะด าเนินการจัดท าร่างในคราวการประชุมครั้งถัดไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบริจาค พ.ศ. ... 

 4.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน  
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 2/2558 ให้ทุกหน่วยงาน
พิจารณาทบทวนและส่งรายชื่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะ ส านัก และสถาบัน นั้น ฝุายเลขานุการ ได้จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว  
  ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
   1) ได้ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง “กรรมการและเลขานุการ” เป็น “เลขานุการ” 
   2) เพ่ิมรายชื่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 2 คน รองศาสตราจารย์ ดร.
วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศร ี 
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   3) ให้ทุกหน่วยงานทบทวนรายชื่อ หรือเพ่ิมรายชื่อคณะกรรมการฯ และแจ้งไปยัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เพ่ือด าเนินการจัดพิมพ์และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม         
ในล าดับต่อไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก สถาบัน และมอบหมายให้หน่วยงาน
ทบทวนรายชื่อหรือเพ่ิมเติมรายชื่อเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือลงนามต่อไป 

 4.4 การเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยให้มีการเลือกตัวแทนคณะกรรมการฯ ดังนี้             
1) ผู้แทนข้าราชการประเภทวิชาการ จ านวน 1 คน 2) ผู้แทนข้าราชการประเภททั่วไปฯ จ านวน 1 คน              
3) ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จ านวน 1 คน 4) ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไปฯ 
จ านวน 1 คน  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การเลือกตัวแทน
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะคัดเลือกในคราวประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน                    
พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. และได้มอบหมายให้ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ 
ทุกหน่วยงานเพ่ือรับทราบร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการ ที่ท าหน้าที่คัดเลือกดังค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 858/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย   

มติที่ประชุม เห็นชอบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องไปด าเนินการต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมเรื่อง “ธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบหมายให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรม      
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง “ธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร” เพ่ือให้บุคลากรในระดับผู้บริหารมี
กรอบแนวคิดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมจะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และภูวนาลี            
รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

  อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช กล่าวเพ่ิมเติมว่า วัตถุประสงค์หลักที่ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมนี้ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรในระดับผู้บริหารมีความเข้าใจหลักแห่ง            
ธรรมาภิบาล สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน



๘ 

 

ร่วมงาน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จะเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อผู้บริหาร 
อย่างยิ่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท า“โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้บริหาร” ประจ าปีการศึกษา 2558  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการพัฒนาทักษะ            
ทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ             
การสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี โดยจะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries              
เพ่ือวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป โดยจะเริ่มตั้งแต่การทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษ (Pretest) ในวันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ.2558 และจะอบรมภาษาอังกฤษโดยอาจารย์           
ชาวต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 และวันที่ 11 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 16.30 – 19.30 น.  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.3 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการเดินทางไปศึกษาดูงานการจัด
ประชุม อบรม สัมมนาในต่างประเทศ 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558 
เกี่ยวกับมาตรการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม สัมมนา ใน
ต่างประเทศ เพ่ือน าเงินงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในแผนงานโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐต่างๆ งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศทุกกรณีในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เว้นแต่มีความจ าเป็นให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นกรณีๆ ไป 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายให้อาจารย์ ดร.            
สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ท าหนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีโครงการที่มีความจ าเป็น 
และโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ เฉพาะโครงการท า MOU เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียน           
การสอน ส่วนโครงการอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นมีการใช้งบประมาณอย่างประหยัด และโครงการที่มหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ เชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย สามารถท าหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้    

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ท าหนังสือแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีโครงการที่มีความจ าเป็น และโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ เฉพาะ
โครงการท า MOU เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 

 5.4 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมสภามหาวิทย าลัย ครั้งที่ 
3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 



๙ 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฎฐ์  วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพ่ิมเติมว่า การเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า 
ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์ และอาจารย์ ดร.สุภาพร               
ศรีหามี และกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  
สังข์ศรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ นายประวิน พัฒนพงษ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟ่ืองฟู ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  ส านักงบประมาณได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และแนวทางปฏิบัติส าหรับรายการก่อหนี้ผูก พันข้ามปีงบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตรี รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นเพ่ือลดระยะเวลาการบริหารงบประมาณ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบของส านักงบประมาณ ตามที่
ส านักงบประมาณเสนอ ดังนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ สามารถเร่งรัดการ
ด าเนินการหรือสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558 และสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 โดยสอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาครัฐ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  

  ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของการของบประมาณ             
ในปีพ.ศ.2559 - 2560 นั้น ให้แต่ละคณะ/ส านัก/สถาบัน สามารถด าเนินการท าเรื่องของบประมาณได้ 
เพ่ือให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ช่วยตรวจสอบรายละเอียดในการของบประมาณอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้กองคลัง กองนโยบายและแผน งานพัสดุ และหน่วยงานอ่ืนๆ             
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ
แนวทางปฏิบัติส าหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 

 5.6 การปรับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามพันธกิจอย่างมีทิศทาง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ ยวข้องทุกภาคส่วน 
อีกท้ังด าเนินการบนฐานข้อมูลรอบด้าน เพ่ือให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 



๑๐ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มี
กระบวนการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารก ากับติดตามผลการท างานของหน่วยงาน
ต่างๆ และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือน าไปสู่การรายงานผลต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กิจกรรม
และแนวทางการท างานให้เหมาะสมต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.7 โครงการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในวโรวาสพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา 
   ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัดท าโครงการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา            
เ พ่ือช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ เ รี ยนดี  มีความประพฤติดี  แต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยชื่ อชื่ อว่ า                         
“กองทุนการศึกษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้มีผู้ร่วมสนับสนุน
กองทุนเพ่ือการศึกษาแล้ว จ านวน 3 ท่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ร่วมสนับสนุนกองทุน
เพ่ือการศึกษา จ านวน 20,000 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ร่วมสนับสนุนกองทุน
เพ่ือการศึกษา จ านวน 10,000 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนกองทุน
เพ่ือการศึกษา จ านวน 10,000 บาท ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมสนับสนุนกองทุนดังกล่าว                    
ซึ่งสามารถขอใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่าของจ านวนเงินที่ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขออนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๗.45 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์            
(ช่วง บุนนาค) และขอความร่วมมือคณะกรรมการทุกท่านร่วมใส่เสื้อสีม่วงตราสัญลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 ให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่องขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือ
เป็นวันลา เพื่อแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษา/สถานศึกษาทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๑ 

 

 5.9 โครงการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์และประเมิน              
ค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงข้ึน” 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ก าหนดจัด โครงการประชุมปฏิบัติการ                  
“การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากร
สายสนับสนุนให้สูงขึ้น” ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรม ibis Bangkok Riverside 
กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.10 ก าหนดการจัดเวทีเสวนาผู้น าความคิด (Opinion Leader Dialouge) “ร่วมกันหาทาง
ออกอนาคตประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยคณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคม และ
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ จะด าเนินการจัดเวทีเสวนาผู้น าความคิด (Opinion Leader Dialouge) “ร่วมกันหา 
ทางออกอนาคตประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า” ซึ่งก าหนดแผนงานในการจัดเวทีเสวนา จ านวน 13 เวที 
และใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 แห่ง เป็นเวทีจัดสัมมนา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้น าในแต่ละภาค
ส่วน ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภาคธุรกิจเอกชน นักวิชาการ ผู้น าท้องถิ่นภาคราชการ ในพ้ืนที่
กลุ่มเปูาหมาย และน าไปสู่การร่วมกันสร้างภาพฝันอนาคต การปฏิรูปประเทศไทย ในปี 2575 แล้วน าข้อมูล
ที่ได้รับจากกระบวนการเสวนามาท าการสรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติและ
สาธารณะ  

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประสานงานและเข้าร่วมการเสวนา 

 5.11 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวส่งหนังสือเชิญอาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปร่วมสอน 
  มหาวิทยาลัยได้จัด “โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการวิชาการสู่สังคม โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้ส่งหนังสือเชิญอาจารย์ผู้สอน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปร่วมสอนตามโครงการดังกล่าว ตามข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.12 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลโครงการที่สามารถให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการตามแผน
ยุทธศาสตร์ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2558 – 2562 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้จัดการประชุมหารือรายละเอียดในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เมื่อวันที่  9 มีนาคม พ.ศ.2558                
ณ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งที่ประชุมขอความร่วมมือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประสาน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการที่สามารถให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการตามแผน
ยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2558 – 2562 จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษา              



๑๒ 

 

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  หากมีโครงการและประสงค์จะเสนอ
โครงการในลักษณะดังกล่าวขอให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลโครงการที่สามารถให้เอกชนร่วมลงทุน       
ในกิจการตามแผนยุทธศาสตร์ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2558 – 2562  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.13 ผลการเลือกประธาน กรรมการ คณาจารย์ประจ า และกรรมการประเภทข้าราชการเป็น
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าประกาศเรื่อง การเลือกประธาน 
กรรมการ ประเภทคณาจารย์ประจ า และกรรมการประเภทข้าราชการเป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ            
ซึ่งผลการเลือกผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล               
แก้วเนียม และจะมีการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2558 เวลา 16.00 น.   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.14 การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้แต่งตั้งให้อาจารย์กิตติ  เชี่ยวชาญ เป็นรองผู้อ านวยการส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม แทนอาจารย์ภาณุ  กุศลวงศ์ ซึ่งขอลาออกจากต าแหน่ง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.15 การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศไทย 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการจัดประชุมและระดมความคิดเห็นเพ่ือการปฏิรูปประเทศ
ไทยในรูปแบบ Public Hearing และขอส่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์  สิงห์ขจร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารในองค์การ เป็นผู้แทนเพ่ือเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย          
ในรูปแบบ Public Hearing ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.16 ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการกองประจ าการ 
  ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือ             
ในการหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดการสอบ การฝึกงาน และกิจกรรมต่างๆ ในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้า
รับราชการกองประจ าการ และอนุญาตให้นักศึกษาไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ 
ตามก าหนดในหมายเรียกฯ โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียนหรือขาดการร่วมกิจกรรม เพื่อให้นิสิตนักศึกษาไม่เสีย
สิทธิ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามทีก่ฏหมายก าหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๓ 

 

 5.17 การส่งเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพ (ห้องออกก าลังกาย) 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ (ห้องออกก าลังกาย) โดยวิธี
บริหารรายได้ ในลักษณะเงินฝากถอนคืน 80 : 20 โดยได้รับอัตราค่าบริการของผู้เป็นสมาชิก 20 บาท/ครั้ง/
วัน และผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 30 บาท/ครั้ง/วัน และได้น าส่งเงินจากการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 12  มีนาคม – 
13 มีนาคม พ.ศ.2558 รวมทั้งสิ้น 2,460 บาท 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายสร้าง           
ห้องออกก าลังกายเพ่ิมเติม โดยมอบหมายให้นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล และกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมส ารวจพ้ืนที่ของอาคาร 29 ให้ปรับเป็นห้องออกก าลังกาย ห้องนันทนาการ ส าหรับคณาจารย์
บุคลากรและนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.18 การด าเนินการเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
  ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญในเรื่องการจัด
อันดับสถาบันอุดมศึกษา จึงได้ด าเนินการเพื่อให้มีผลต่อการจัดอันดับดังกล่าว โดยการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของ
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e - Learning) ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 10 รายวิชา และจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle และ SEO ระหว่างวันที่  
21 – 23 เมษายน พ.ศ.2558 

  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กล่าวเพ่ิมเติมว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดอันดับ ได้แก่ เกณฑ์ในการ
พิจารณาประกอบด้วย 2 เกณฑ์ คือ Visibility และ Activity ซึ่ง Activity จะเป็นการให้คะแนนจากปริมาณ
เนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซตข์องมหาวิทยาลัย วัดจากดัชนีตามเครื่องมือของ Google search engine และการ
ให้คะแนนจากคลังข้อมูลงานวิจัยที่เป็น pdf docs และppt โดยจะนับจากจ านวนของ rich files ซึ่งวัดโดย 
Google scholar ในส่วนของส านักคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยนั้น ได้ด าเนินการ 2 โครงการ คือ 1) การจัดท าเว็บไซต์โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียน
การสอน (e-Learning) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 10 รายวิชา 2) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องเทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle และ SEO ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 
พ.ศ.2558 ซึ่งขณะนี้ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า การจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle และ SEO ให้แต่ละคณะ
ประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ให้เข้าร่วมอบรม เพราะในภาคการเรียนที่ 1/2558 จะมีตัวชี้วัด 1 ตัว ที่เป็น
นโยบายของมหาวิทยาลัยว่าทุกหลักสูตรจะต้องมีคณาจารย์ในหลักสูตรนั้น อย่างน้อย 1 คน น ารายละเอียด
ข้อมูลรายวิชาต่างๆ เช่น ค าอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการเรียน เป็นต้น ลงในเว็บไซต์ เพ่ือให้นิสิต
นักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชานั้นๆ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าวได้  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 



๑๔ 

 

 5.19 สรุปรายงานโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  งานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เพ่ือให้คณะผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล แนวทางการด าเนินงานที่ดี  และประสบการณ์จาก
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติของประเทศไทย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร  กล่าวเพ่ิมเติมว่า แนวทางการพัฒนา
ผลงานวิจัย (Research) และนวัตกรรม (Innovation) ของสถาบันอุดมศึกษา มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น คือ                      
1) กระบวนการเทคนิคและปัจจัยความส าเร็จในการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมจธ. และ ๒) ปัจจัย
ส าคัญสู่การจัดอันดับ (Ranking) ในระดับนานาชาติ ซึ่งปัจจัยหลักที่ท าให้มจธ. ประสบความส าเร็จ ได้แก่
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งจ านวนงานวิจัยต่อจ านวนบุคลากรวิจัย และจ านวนการอ้างอิงของผลงานวิจัย 
(Citations) จะเห็นว่าตัวชี้วัดที่ส าคัญต่อการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาตินั้น ได้แก่ 
คุณภาพของงานวิจัย การอ้างอิงถึงผลงานวิจัย และความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สิ่งที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต้องเร่งพัฒนา คือ คุณภาพของงานวิจัยของบุคลากร การพัฒนาฐานข้อมูล            
ทั้งทางวิชาการและงานวิจัยระดับสถาบัน รวมทั้งการตระหนักถึงความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ ให้
บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงวิสัยทัศน์และเปูาหมายร่วมกัน  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ส านักคอมพิวเตอร์
และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันด าเนินการเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 5.20 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “R 2 R ไม่ยากอย่างท่ีคิด” 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “R 2 R ไม่ยากอย่างที่คิด”
ให้แก่บุคลากรฝุายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเรือโบราณ 
จังหวัดนครปฐม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ วิทยากรจากคณะสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิทยากร บรรยายและอภิปราย เรื่อง”แนวทางการท าวิจัยเบื้องต้น
และการสร้างสรรค์หัวข้อการท าวิจัยเพ่ือการพัฒนางาน” โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ พร้อม
หัวข้อการศึกษาที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานละ 1 หัวข้อ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.21 สรุปผลส ารวจความต้องการพัฒนาทักษะของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี 
  กองบริหารงานบุคคล ได้ส ารวจความต้องการพัฒนาทักษะของบุคลากรในส านักงาน
อธิการบดีและจัดท าสรุปผลส ารวจดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวนทั้งสิ้น 132 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๕ 

 

 5.22 สรุปผลการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพ 
  นางสาวสรัลรัตน์  รุ่งแสง นักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมโครงการ             
“การพัฒนาผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาระบบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วิทยาเขตสตูล เมื่อวันที่ 8 – 11 มีนาคม พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.23 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการจัดท าโครงการฝึกอบรม
อย่างมืออาชีพ” 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการ
จัดท าโครงการฝึกอบรมอย่างมอือาชีพ” ให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างาน และเกิดการพัฒนา
งานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และโรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.24 สรุปผลการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
  คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมและลงนามความ
ร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ Dong-ah Institute of Media and Arts (DIMA) ณ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558 โดย Dr.Joonwon Kim อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารของ DIMA    
เข้าร่วมหารือด้านความร่วมมือทางการศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 5.25 สรุปผลการด าเนินงานจัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานของ ธ.ก.ส. 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสนามสอบแข่งขันให้แก่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                   
ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2558 ส านักงานอธิการบดีจึงมอบหมายให้กองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมด าเนินการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดสอบแข่งขัน โดยสรุปผลการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ จัดสนาม
สอบโดยใช้อาคารจ านวนทั้งสิ้น 9 อาคาร ใช้ห้องสอบทั้งหมด 110 ห้อง บรรจุผู้เข้าสอบได้ทั้งหมด 6,586  
ที่นั่ง ได้รับค่าเช่าสถานที่จัดสนามสอบจาก ธ.ก.ส. โดยค านวณจากจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 6,586 ที่นั่ง 
เฉลี่ยค่าหัว หัวละ 44.30 บาท ต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 291,798 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
เก้าสิบแปดบาทถ้วน) และได้ด าเนินการจัดส่งยอดเงินดังกล่าวให้กองคลังเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมน า
รายได้เข้าโครงการเช่าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๖ 

 

 5.26 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
“ผู้น าเยาวชน เรียนรู้งานสืบสานพระราชด าริ” รุ่นที่ 1 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยผ่านกระบวนการการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกอบรมและ
การประกวดผลงาน 1 วัน 1 ภาพความทรงจ า ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 และวันที่ 13 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.27 รายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ปีการศึกษา 2557 
  ส านักโรงเรียนสาธิตฯ มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ส่งเสริมการค้นคว้าและการวิจัย ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักทั้ง 5 
ประการ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จึงได้ด าเนินโครงการต่างๆ ในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.28 รายงานการด าเนินงานโครงการ 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการท างานระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 11 ระหว่างเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 จ านวน 60 ชั่วโมง ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของบุคลากรในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.29 รายงานการเข้าร่วมแสดงดนตรี 
  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งวงดุริยางค์เครื่องลม BSRU Wind Orchestra เข้าร่วมแสดงดนตรีในโครงการ
อบรมปฏิบัติการระดับนานาชาติ “The ASEAN Wind Symphony Festival 2015” จัดโดยคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ ห้องแสดงดนตรี ดร.ถาวร              
พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.30 รายงานผลการด าเนินงาน 
  สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมงาน “ประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน                  
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ผลการตัดสิน ได้แก่ 1) การประกวดวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
เครื่องคู่ (ระดับอุดมศึกษา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และ2) การประกวดขับร้องและบรรเลงเครื่อง



๑๗ 

 

ดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองเพลงส้มต า (ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ซึ่งจะได้เข้าเฝูาเพ่ือรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่  
2 เมษายน 2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๓๑ การรายงานผลการด าเนินโครงการคลินิกกฎหมายสัญจรปีที่ 5 และโครงการพัฒนานิสิต 
และบุคลากรศึกษาเชิงบูรณาการ 
  สาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดท าโครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ปีที่ 5 และโครงการพัฒนานิสิตและบุคลากรศึกษา               
เชิงบูรณาการ ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ หมู่บ้าน               
คลิตี้ล่าง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.32 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนประถมศึกษา 
  โรงเรียนประถมสาธิตฯ ได้รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนประถมศึกษา           
ที่ประสบความส าเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย  โดยในการสอบ O-NET ที่ผ่านมา          
มีนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตฯ จ านวน 3 คน ได้ผลคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.33 ก าหนดการพิธีร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการรับช าระเงินค่าสมัครสอบและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
  มหาวิทยาลัยต้องการให้นิสิตนักศึกษาสามารถด าเนินการช าระเงินค่าสมัครสอบและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้หลายช่องทาง จึงมีก าหนดการพิธีร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการรับช าระเงิน             
ค่าสมัครสอบและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ บริษัท
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด ในวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องพระยา
โอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร “ห้องเรียนอัจฉริยะ : iClassroom”  
  คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร “ห้องเรียน
อัจฉริยะ : iClassroom” เพ่ือต้องการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการและบุคลากรคณะอ่ืนๆ            
ในมหาวิทยาลัย มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 8 อาคาร 7  
  ที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า คณะครุศาสตร์ควรเข้าร่วมการอบรม เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการสอนเยาวชนรุ่นใหม่ เพ่ือผลิตครูที่ทันสมัยได้ และคณะอ่ืนๆ เช่นกัน เนื่องจากปัจจุบัน             
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก   

มติที่ประชุม รับทราบ  



๑๘ 

 

 5.35 รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English 
Camp) ส าหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  การจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ส าหรับ
นิสิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 
อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.36 รายงานผลการจัดโครงการการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการส าหรับครู  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สั งกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2558  
  มหาวิทยาลัยได้มีส่วนรับผิดชอบการจัดโครงการการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการส าหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2558 เรื่อง “กลวิธีในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา” และ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ”  
ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.37 รายงานสรุปผลโครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 
2557” 

  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
และการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา 2557” ภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 5 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม
ชั้น 9 อาคาร 11 จากผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 9 วัน พบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย            
ที่วางไว้ทุกประการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ หลังจากฝึก
การอบรมครั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะได้รับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษภายหลังการ 
(Post – test) อีกครั้งในล าดับต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 3.38 รายงานสรุปโครงการ “Research Colloquium and Signing of Memorandum of 
Understanding”  
   โครงการ “Research Colloquium and Signing of Memorandum of 
Understanding” Mahasaraswati Denpasar University (UNMAS) and Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 เวลา 
8.00  – 12.00 น. โดยมีอธิการบดีและคณาจารย์ จากสาธารณรัฐอินโดนิเซียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์            
เข้าร่วมสัมมนาและได้มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.39 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน และ
สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมการ/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว 
ดังนี้ 
  1) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับหนังสือพิมพ์ The Vision จาก Lipa City 
Clooeges สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
  2) ส านักโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รายงานโครงการ          
ทัศนศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558  
  3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม“โครงการพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการส าหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร” ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ.2558 
  4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP) ในรายวิชาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : 
การใช้โปรแกรม Microsoft Outlook (Writing Email via Microsoft Outlook) 
  5) สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานการ             
ไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม พ.ศ.2558 เพ่ือร่วมการแสดงในงาน
ฉลองพระพรหมของมณฑลเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  6) สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการการอาชีพ สาขานาฏยศิลป์ และสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการน าวงดนตรีและชุดการแสดงเข้าร่วมในการประชุมผู้ น า
เมืองในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม พ.ศ.
2558 
  7) บัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานผลการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ
การบริหารการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เรื่อง”แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

  8) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 
พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และรายงานผลการเข้าประชุมระดมสมองโครงการ            
ท้าทายไทย (Thailand Grand Challenges) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันศุกร์ที่  
13 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมแคนทารีอยุธยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่                       
๒3 เมษายน ๒๕๕8 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี                     
ศรีสุริยวงศ์  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.2 ผลผลิตจากหน่วยฝึกปฎิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทอง             
ทวารวดี 
  หน่วยฝึกปฎิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี                       
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษได้ผลผลิตจ านวนมาก และจะด าเนินการจัดตั้งร้าน
จ าหน่ายผลผลิตสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ที่บริเวณหน้าศูนย์รับนิสิตสายตรง และในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งนี้ได้น าผลผลิตมามอบให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 การสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่
3/2558 
  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ก าลังเข้าสู่แผนการสรรหา
บุคลากร เพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 3/2558 อัตราที่เปิดรับทั้งหมด 
ประกอบด้วย อัตราว่าง 11 อัตรา และอัตราใหม่ 19 อัตรา จึงฝากเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา ซึ่งแผนการสรรหาดังกล่าวนี้จะเริ่มวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 การลาของบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
แก้ไขระเบียบว่าด้วยการลาของบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมาย
ให้จัดท าระเบียบส าหรับบุคคลที่ต้องการลาเพ่ือศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด ซึ่งการรับ
ความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อด าเนินการออกระเบียบฉบับใหม่ในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการลา             
ซึ่งจากเดิมข้าราชการจะลาในเวลาและนอกเวลา แต่ปัจจุบันนี้ มีการลาต่างๆ เพ่ิมขึ้น เช่น ลาบางเวลา ลาภาค
ฤดูร้อน รวมทั้งการลาไปท าวิจัยต่างๆ และมีข้าราชการขอไปศึกษาต่อในเวลาราชการ แต่ไม่ได้ลา สิ่งที่ เกิดขึ้น
คือ ไม่สามารถปรับวุฒิหรือปรับเงินเดือนได้ และถูกสอบสวนทางวินัยเนื่องจากใช้เวลาราชการไปศึกษาต่อ           



๒๑ 

 

ถือว่าละทิ้งหน้าที่ และกรณีการลาบางเวลา โดยผ่านหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชา จึงฝากให้คณะต่างๆ 
ส ารวจบุคลากร ว่ามีไปศึกษาต่อในเวลาราชการหรือไม่ ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้มหาวิทยาลัย
ทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 การประกันคุณภาพในปี พ.ศ. 2558 
  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพในปี พ.ศ. 2558  ได้ปรับหลักเกณฑ์ในส่วนระดับส านักและสถาบัน ทางงานประกัน
คุณภาพได้ด าเนินการจัดประชุม ในวันที่ 2 – 3 เมษายน พ.ศ. 2558 เรื่อง “การจัดท าตัวบ่งชี้เพ่ือการ
ประกันคุณภาพในระดับส านักและสถาบนั” และวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร.
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “การประเมินในระดับ
หลักสูตร” จึงขอเรียนเชิญประธานสาขาและตัวแทนของหลักสูตรต่างๆ เข้าร่วมการประชุมเพ่ือชี้แจงท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.6 สถานที่จอดรถ อาคารคณะครุศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ลิ้มสุขวัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ขอความร่วมมือ              
ผู้ที่จะน ารถไปจอดที่ตึกคณะครุศาสตร์ สามารถจอดรถได้ตั้งแต่ ชั้น 2, 3 ส่วนชั้นลอยทางคณะขอกันไว้
ส าหรับเจ้าหน้าที่ กรรมการบริหารคณะและวิทยากรรับเชิญเนื่องในโอกาสต่างๆ และขอความอนุเคราะห์           
กองอาคารและสถานที่ช่วยดูแลเรื่องบุคคลภายนอกท่ีน ารถมาจอดไว้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใคร  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.7 การติดตั้งป้ายอัตลักษณ์น าทาง 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้จัดท าและติดตั้งปูายอัตลักษณ์น าทางเสร็จสิ้นแล้ว 
และมีการร้องเรียนว่า ปูายเกิดความผิดพลาดหลายประเด็น เช่น ภาษาอังกฤษที่อยู่ใต้ภาษาไทยไม่สอดคล้อง
กัน ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการหาแนวทางแก้ไข และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา              
ดิลกสัมพันธ์ และส านักประชาสัมพันธ์ฯ จัดตั้งคณะกรรมการผู้ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ส ารวจและ
ตรวจสอบข้อความภาษาให้เป็นในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะปูายหลักท่ีมีภาษาไทยใต้ภาษาอังกฤษ เพ่ือแก้ไข
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 และแต่ละหน่วยงานส ารวจปูายรอง          
ที่เป็นชื่อภาษาไทย และแจ้งไปยังส านักประชาสัมพันธ์ฯ เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป  

มติทีป่ระชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ  

เลิกประชุม เวลา  12.45  น. 
 

 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


