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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00น. 
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. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
1๖. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
1๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
1๘. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ฯ 
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๒. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สระยายโสม 
2๕. อาจารย์รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๖. อาจารย์พรรษา   ตระกูลบางคล้า รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร   ปั่นหุ่น รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา   รัตนพลแสนย์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒๙. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๐. อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช 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. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี   เรืองไชยศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์   ฐานสุวรรณศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๕. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๖. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
4๗. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
4๘. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๔๙. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
5๐. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์   อิสสระวิทย์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๑. อาจารย์อมลณัฐ   โชติกิจนุสรณ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๒. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๓. อาจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
5๔. อาจารย์สุภัทรา   โกษะโยธิน รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
5๕. อาจารย์ธนัญญา   คนอยู่ รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
5๖. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
5๗. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
5๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
๕๙. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
6๐. อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
6๑. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
6๒. อาจารย์สายฝน   ทรงเสี่ยงไชย รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
6๓. อาจารย์กิตติ เชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
6๔. อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
6๕. อาจารย์พรธิภา   ไกรเทพ รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
6๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
6๗. อาจารย์อารยา วาตะ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
6๘. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ ์ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
๖๙. อาจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว รองผู้อ านวยการวิทยาเขต สระยายโสม 
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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. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้าพัสดุ 
6. นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ผู้ไม่มาประชุม  
1. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ติดราชการ 
2. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ติดราชการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ติดราชการ 
4. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ติดราชการ 
5. อาจารย์ถาวร   วัฒนบุญญา ติดราชการ 
6. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น ติดราชการ 
7. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ ติดราชการ 
8. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ ติดราชการ 
9. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ ติดราชการ 

10. อาจารย์ดุษฎี   เทิดบารมี ติดราชการ 
11. อาจารย์จักรพงษ์   กังวานโสภณ ติดราชการ 
12. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิตย์ 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 ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 หน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเทียบเท่ากับบริษัท
มหาชน หน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือท าหน้าที่เหมือนบริษัท มีคณะกรรมการบริหาร คือ สภามหาวิทยาลัย และ
ฝ่ายบริหารทุกส่วนของมหาวิทยาลัย สิ่งที่จะต้องด าเนินการคือ ด าเนินการอย่างไรให้เกิดก าไรต่อสังคม                      
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมหาวิทยาลัยกับสภามหาวิทยาลัย ที่ส าคัญ คือ สภามหาวิทยาลัยจะเข้ามามี



๔ 

 

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น สามารถพูดคุยให้ค าแนะน า แต่สิ่งที่สภามหาวิทยาลัย
ควรระวังมากคือไม่ควรก้าวก่ายหน้าที่ของฝ่ายบริหาร   

มติที่ประชุม รับทราบ  

 1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม “ธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร” 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม 
"ธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร" ระหว่างวันที่  ๑๗ -๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และภูวนาลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชศรีมา ขอชื่นชมคณะผู้ด าเนินงานครั้งนี้ น าโดย
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามโครงการนี้ ปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยม และ
ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ที่ให้ความดูแลเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ท าให้โครงการส าเร็จไป
ด้วยดี นับเป็นโครงการที่ให้ความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม เพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 การขับเคลื่อนงานตามแผนกลยุทธ์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผน 
กลยุทธ์หรือคู่มือปฏิบัติงาน และน าเสนอให้คณะผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้กองนโยบายและแผน            
จะแจกแผนกลยุทธ์ให้ทุกหน่วยงาน เพ่ือน าไปคิดแผนงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สอดรับกับนโยบายในแผน
กลยุทธ์ โดยมีโครงการบังคับที่มีความประสงค์ให้ด าเนินการแบบเดียวกันในทุกหน่วยงาน และโครงการอิสระ 
คือ โครงการต่างๆ ที่ทุกหน่วยงาน คิดขึ้นเองโดยยึดแนวทางตามนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ ในการด าเนินการ
จัดท ากิจกรรม/โครงการ มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สนับสนุนทุกหน่วยงาน หากยังไม่เข้าใจชัดเจนมหาวิทยาลัย           
จะด าเนินการจัดอบรมชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ เพ่ือด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จให้ได้ และท าข้อตกลง
ว่าสามารถด าเนินการโครงการนี้เมื่อใด หลังจากด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีรางวัลให้ผู้ที่ด าเนินการจัดท า
โครงการส าเร็จสูงสุด เพ่ือเป็นการจูงใจ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม ทุกหน่วยงานนอกจาก
จะต้องตอบโจทย์ในแผนกลยุทธ์แล้ว ควรมีโครงการที่เป็นในส่วนของการพัฒนาที่จะมอบหมายให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการต่อ ดังนี้  
   1) กิจกรรม 1 คณะ 1 หลักสูตร (2 ภาษา, นานาชาติ) ผู้รับผิดชอบ คือ 4 คณะ 
เพราะฉะนั้น ทั้ง 4 คณะ ควรหารือกันว่าจะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใด เพ่ือที่จะก้าวไปสู่หลักสูตร 2 ภาษา 
หรือนานาชาติ  
   2) กิจกรรม 1 หลักสูตร 1 รายวิชา e – Leaning ผู้รับผิดชอบคือ ทุกหลักสูตร  
   3) กิจกรรม 1 หลักสูตร 1 รายวิชา สอนภาษาอังกฤษคู่กับภาษาไทย จะต้อง
ด าเนินการทุกหลักสูตร    
   4) กิจกรรม 1 คณะ 1 งานวิจัย เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ ผู้รับผิดชอบ คือ 4 
คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยการดนตรี  
   5) กิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 โครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ ผู้รับผิดชอบ คือ 
ทุกหน่วยงาน  



๕ 

 

   6) กิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 โครงการประหยัดพลังงาน ผู้ รับผิดชอบคือ            
ทุกหน่วยงาน   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กล่าวเพ่ิมในท่ีประชุม ในข้อที่ 2) กิจกรรม      
1 หลักสูตร 1 รายวิชา e – Leaning ขอเสนอว่าควรจัดท าเป็นนโยบาย และจัดสรรงบประมาณในการจัดท า
โครงการ  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ต่อไป 

  1.4 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้เข้าร่วมประชุม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การก าหนดจุดยืนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เป้าหมายต้องมองจุดเด่นตัวเอง ความเป็นเลิศของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ และปฏิบัติตามภารกิจ 
ได้อย่างเต็มความสามารถ 2) การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่น 3) การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในท้องถิ่น และ 4) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะโครงการตามพระราชด าริ และการปฏิรูปครู              
เน้นการเปิดหลักสูตรส าหรับชุมชน เพ่ือไม่ให้ชุมชนย้ายถิ่นฐาน เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีการ
จัดสรรงบประมาณกลุ่มใหม่ คือ การตอบโจทย์เรื่องของหลักสูตรใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของประเทศ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.5 ความคืบหน้าการด าเนินการเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุม
เตรียมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน โดยมีก าหนดการพระราชทานเพลิงศพ ตั้งแต่วันที่ 
25 - 26 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจา
ตั้งประดับ และสวดพระอภิธรรม และในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 พระราชทานเพลิงศพ ซึ่งคณะท างาน
จะด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีการแบ่งคณะท างานรับผิดชอบ            
ในส่วนต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558            
โดยไมม่ีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 การสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 
3/2558   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากแผนการสรรหา
บุคลากร เพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) อัตราที่เปิดรับทั้งหมด ประกอบด้วย 
อัตราว่าง 11 อัตรา และอัตราใหม่ 19 อัตรา เนื่องจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท้วงติงว่าเหตุใดเงิน
งบประมาณแผ่นดินในการจ้างเหล่านี้ถึงไม่ได้จ้าง จึงน าอัตราทั้งที่ยังไม่สามารถหาที่จ้างได้ และอัตราใหม่มา
รวมกัน และได้น าเข้าที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยรองอธิการบดี ได้ข้อสรุปว่า อัตรา เงินงบประมาณ
แผ่นดินที่ได้มาใหม่นี้ จะด าเนินการโดยการสวมอัตราเก่าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน 
แต่ต้องมาจากการสอบคัดเลือก และในอัตราเดิมซึ่งเป็นสายสอนที่ให้ไปตามคณะต่างๆ สอบเข้าต าแหน่ง
เช่นเดียวกัน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ลิ้มสุขวัฒน์ กล่าวเพ่ิมในท่ีประชุม คณะครุศาสตร์ใช้เงิน
งบประมาณบ ารุงการศึกษาจ้างพนักงานสายสนับสนุนจ านวน  4 อัตรา ซึ่งในการจัดท าแผนบางรายการต้อง
ขอลดเนื่องจากจะมีผลกระทบกับงบประมาณที่ใช้จ้างพนักงานสายสนับสนุน จึงเสนอขออัตรานี้   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวในที่ประชุมว่า ในปี 2559 จะด าเนินการ
จัดสรรอัตราให้คณะ เนื่องจากคณะต้องรับภาระในส่วนนี้มาก โดยหลักของการจัดสรรอัตราจะแบ่งสัดส่วน
เท่ากันระหว่างสายสอนและสายสนับสนุน เช่น ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 12 อัตรา จะแบ่งเป็น สายสอน 6 
อัตราสายสนับสนุน 6 อัตรา  

  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล กล่าวในที่ประชุมว่า อัตราที่ได้รับการจัดสรรบรรจุด้วยสาย
วิชาการ วุฒิต้องไม่ต่ ากว่าปริญญาโท และกรณีโรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานนอกโครงสร้าง ฉะนั้นการที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ต้องมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง คือ จัดสรรด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งต้องบรรจุด้วย
วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก และรายละเอียดในการจัดสรรนั้น กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าหนังสือแจ้งให้
หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุม เนื่องจากในการจัดสรรอัตราครั้งนี้ มีทั้งการเปิดรับภายในและภายนอก             
จึงต้องแยกประกาศเป็น 2 ส่วน และวิธีการได้มาต้องแตกต่างกัน เพราะรับภายนอกจะเปิดรับโดยการสอบ
คัดเลือก แต่ถ้ารับภายในจะใช้วิธีการสอบแข่งขันซึ่งหลักเกณฑ์จะแตกต่างกัน  

  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง   สุทัศน์ ณ อยุธยา  กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า              
ในขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรในต าแหน่ง PC ได้ด าเนินการจัดท าเรื่องขอโอนย้ายในลักษณะที่
น าเอาอัตราไปด้วย ซ่ึง PC ท่านนี้ไดส้่งเรื่องมายังสถาบันวิจัยฯ และได้เกษียณเรื่องผ่านให้แล้ว  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถ
จัดสรรต าแหน่งทดแทนให้สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจ้นกว่าจะผ่านการพิจารณาว่าสามารถย้ายไปได้ และควรมี
ค าสั่งเป็นที่เรียบร้อย จึงจะจัดสรรอัตราทดแทนให้ได้    

มติที่ประชุม รับทราบ  
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 3.2 โครงการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์และประเมิน
ค่างานในการก าหนดต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงข้ึน”  
  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์และประเมินงาน ในการก าหนดต าแหน่งบุคลากรสาย
สนับสนุนให้สูงขึ้น” ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม Ibis Bangkok Riverside 
กรุงเทพมหานคร โดยจัดรถตู้ 3 คัน รถออกไม่เกิน 07.45 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีให้เป็น
ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 และมหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 หลังจากนั้นได้ด าเนินการเรื่องการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสภา
มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 
พ.ศ.2558 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการดนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถบริหาร
จัดการการจัดการเรียนการสอนได้ในภาคเรียนที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเรื่องการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย            
การดนตรี และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ด าเนินการเรื่องการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง            
ในล าดับต่อไป 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล ประธานกรรมการ 
  2. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี  กรรมการ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  วงษ์วิทิต  กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  แก้วเนียม  กรรมการ 
  5. อาจารย์วรรณภร  ศิริพละ   กรรมการ 
  6. อาจารย์สรรพัชญ์  เจียระนานนท์  กรรมการ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการและเลขานุการ 

 4.2 ค าสั่งแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปี พ.ศ.2558 
  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ            
ฝ่ายต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2558 เพ่ือให้การด าเนินการในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สมบูรณ์ และ                
สมพระเกียรติ โดยมีก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร ณ อาคารใหม่สวนอัมพร 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม พ.ศ.2558 และวันที่ 
18 – 23 สิงหาคม พ.ศ.2558 และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
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ในอนุกรรมการฝ่ายดุริยางค์และกองเกียรติยศ และอนุกรรมการฝ่ายถวายอารักขาความสงบเรียบร้อยและ
การจราจร    

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร ณ อาคารใหม่สวนอัมพร 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม พ.ศ.2558 และวันที่ 
18 – 23 สิงหาคม พ.ศ.2558 และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ในอนุกรรมการฝ่ายดุริยางค์และกองเกียรติยศ และอนุกรรมการฝ่ายถวายอารักขาความสงบเรียบร้อยและ
การจราจร 

 4.3 การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม            
บรมราชกุมารี 
  ราชบัณฑิตยสถาน โดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่าย
สหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “สหวิทยาการ
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี นนทบุรี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส            
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้วย และขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ ๑) ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี หรือส่งผู้แทน 2) ส่งผู้แทนหรือนักวิจัยเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานวิชาการ 
(ภาษาอังกฤษ) 3) น านิทรรศการมาจัดแสดงในการประชุม 4) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก                  
5) เผยแพร่เอกสารในการประชุม  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2557 เรื่องสหวิทยาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นโครงการ                      
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย คือ 
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ และศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค เป็นคณะกรรมการ                   
ในโครงการนี้ด้วย ไดม้อบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ประสานงานในเบื้องต้นแล้ว  

  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการ 2 แนวทาง ดังนี้ 1) การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ              
2) คัดเลือกนักวิจัย โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ท างานวิจัยส าเร็จแล้ว และยังไม่เคยน าเสนอผลงานวิจัย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในเบื้องต้นได้ประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศเยอรมันที่จะมาบรรยายพิเศษในโครงการดังกล่าว และในส่วนของการหานักวิจัย            
เข้าร่วมการประชุมนั้นจะประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาและราชบัณฑิตยสถานในล าดับต่อไป   

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้คณะที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น ประสานงานมาที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว     
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 4.4 ข้อเสนอบริการ Cash Management 
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง ข้อเสนอบริการ Cash Management เพ่ือพิจารณาข้อเสนออัตราค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Corporate 
iCash บริการข้อมูลธุรกรรมทางการเงินอิเลคทรอนิกส์ และอัตราค่าธรรมเนียมบริการ Bill Payment                  
ในเงือ่นไขพิเศษส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  นางมรกต  ภู่ทอง กล่าวเพ่ิมเติมว่า สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ก าหนดแนวปฏิบัติให้มี   
การควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยใช้ระบบ e-Statement กองคลังจึงได้ประสานกับธนาคารเพ่ือขอใช้งาน            
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และธนาคารกรุงเทพได้แจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และท าข้อเสนออัตรา
ค่าธรรมเนียม โดยแยกอัตราค่าธรรมเนียม เป็น 2 รายการ  คือ 1) อัตราค่าธรรมเนียมบริการผ่านระบบ 
Corporate iCash ซึ่งเกี่ยวกับการบริการข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัย 2) อัตราค่าธรรมเนียม
บริการ Bill Payment ซึ่งข้อมูลที่ได้ทางกองคลังจะไปประสานกับทางธนาคารกรุงเทพ เนื่องด้วย                    
ตอนประสานงานกับธนาคารอ่ืนๆ ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมบริการ หรือหากมีทางกองคลังจะขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมบริการ หากธนาคารกรุงเทพไม่สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการได้ กองคลังจะหารือกับทาง
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง ว่ามหาวิทยาลัยยอมจ่ายค่าธรรมเนียมบริการตามข้อเสนอบริการของธนาคารหรือไม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้กองคลังด าเนนิการและน าเสนอที่ประชุมทราบอีกครั้ง 

 4.5 รายงานการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส าหรับคนพิการ 
  นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว นักวิชาการศึกษา ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รายงานผลการ
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการใน
ระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติงาน) ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ระหว่างวันที่ 22 – 27 
มีนาคม พ.ศ.2558 และให้ข้อมูลว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายให้มหาวิทยาลัยที่มีนิสิต
นักศึกษาพิการ ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปต้องด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center)              
จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เหมาะแก่การตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
(DSS Center) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาพิการจ านวนทั้งสิ้น 38 คน โดยพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการตั้ง
ศูนย์ฯ คือ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการจัดตั้งศูนย์บริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการนั้น มหาวิทยาลัยเคยมีการประชุมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ซึ่งมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ดูแลนิสิตนักศึกษาพิการ โดยมีงบประมาณที่จะสนับสนุนทางมหาวิทยาลัย
จ านวนมาก ซึ่งส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ด าเนินการสอบถามข้อมูลการจัดตั้งศูนย์บริการนี้ไปแล้วอย่างไร
บ้าง และในส่วนของพ้ืนที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 อยากทราบรายละเอียดที่ชัดเจนว่าจะ
จัดตั้งบริเวณใด หากเป็นพื้นท่ีโล่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา  กล่าวเพ่ิมเติมว่า  ส านักงานคณะกรรมการ                    
การอุดมศึกษา (สกอ.) เล็งเห็นว่าทุกสถาบันอุดมศึกษาที่มีนิสิตศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย จ าเป็นจะต้องมี
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) ทางสกอ.ได้ตรวจเยี่ยมทุกมหาวิทยาลัยและจัดโครงการ
พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจ านวนนิสิตนักศึกษาพิการ มากกว่า              
30 คน มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่นิสิตนักศึกษาพิการดังกล่าว หากมหาวิทยาลัยมีศูนย์บริการฯทางสกอ.มีงบประมาณสนับสนุนให้โดย
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มหาวิทยาลัยสามารถเขียนโครงการไปยังสกอ.ได้ ส่วนสถานที่จัดตั้งศูนย์ขอหารือกับกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมอีกครั้ง ส าหรับเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องใช้สถานที่บริเวณชั้น 1 เนื่องจากเพ่ือสะดวกในการ
ติดต่อ ดูแลความปลอดภัย และมีนิสิตนักศึกษาบางคนต้องใช้รถเข็นอีกด้วย    

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาด าเนินการเรื่องสถานที่จัดตั้ง และ
เขียนโครงการเพ่ือของบประมาณในการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)                 
และน าเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
4/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)             
ชั้น 14 โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 1) การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน 
180 วัน และเห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดีชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง 2) ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)                 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) และแก้ไขเพ่ิมเติมตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 3) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหลักสูตร ทั้ง 10 สาขาวิชา ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ทั้ง 10 
สาขาวิชา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ              
ในสภามหาวิทยาลัยมีเจตนารมณ์ให้มหาวิทยาลัยผลิตครูใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 1) การ
ฝึกหัดครูใหม่ให้มีความทันสมัยและทันเหตุการณ์ 2) การมุ่งหน้าสร้างสถาบันให้โดดเด่น 3) การสร้างนโยบาย
การสอน 2 ภาษา 4) การสร้างบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และ5) การจัดกระบวนการเรียน
การสอนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน    

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย เพ่ือให้องค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๑ 

 

 5.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ 
ส านัก และสถาบัน เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตอบข้อหารือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม พ.ศ.2558 โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ                
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ดังนี้ 1) การงดการเดินทางไปต่างประเทศ 
หมายถึง การไปศึกษาดูงานเท่านั้น 2) ให้ถือปฏิบัติทั้งผู้บริ หารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา                
3) มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มิได้หมายความรวมถึงการเดินทางเพ่ือเข้าประชุม อบรม สัมมนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ การบรรยาย ฝึกอบรม การเยือนสถาบันการศึกษาเพ่ือท าความตกลงระหว่างสถาบันการศึกษาที่มี
พันธกรณี หรือมีการก าหนดไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นที่จะต้องไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ หรือ
กรณีอ่ืนที่ไม่มีพันธกรณีหรือมีการก าหนดไว้ก่อนแล้ว ให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นรายกรณีโดยผ่าน
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4) ให้งดการเดินทางไปศึกษาดูงานไม่ว่าจะใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินรายได ้5) ถ้ามิได้เป็นการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 6) การขออนุมัติ
เดินทางไปต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต/รับทราบจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนตามระเบียบฯ เช่น 
บุคลากรในมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้การจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติจะต้องเป็น
ดุลพินิจของอธิการบดี กรณีอธิการบดีจะต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการ                    
การอุดมศึกษา และการขอยกเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานตาม ข้อ 1) จะต้องขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้สถาบันฯ รวบรวมตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดส่งค าพิพากษาของศาลปกครองสู งสุด
เกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการ
จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในสถานที่ของหน่วยงาน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ข้อเสนอแนะให้กอง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมส ารวจอาคารเรียนต่างๆ และด าเนินการปรับแก้ไข ทั้งในส่วนของทางลาดขึ้นลง
ส าหรับผู้ใช้รถเข็น (wheelchair) ห้องน้ าส าหรับคนพิการ การตรวจสอบระบบลิฟต์ เป็นต้น เพ่ือจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการ  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมวางแผน และส ารวจสถานที่
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ  



๑๒ 

 

 5.6 ก าหนดการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ได้จัดท าสรุปก าหนดการด าเนินงานของฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในภาพรวมและการด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
หมวดศึกษาท่ัวไป    

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.7 แนวทางการด าเนินงานจัดตั้งโรงเรียนสาธิต 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ได้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิต ตามท่ีได้มีการหารือแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กับผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเข้าที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอิการบดี ในคราวประชุมวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2558 มีข้อสรุปในขั้นต้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ได้แก่ 1) การปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับส านักโรงเรียนสาธิต  
โดยเพ่ิมทางเลือกเกี่ยวกับต าแหน่ง “ครู” หรือ “อาจารย์” ตามความต้องการของแต่ละบุคคล 2) มอบ ผอ.
ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินประจ าต าแหน่งในแต่ละรอบปี (ประมาณ 5 ปี 
งบประมาณ) 3) การประชุมบุคลากรสายวิชาการ (สอน) ของส านักโรงเรียนสาธิต เพ่ือชี้แจงรายละเอียด             
การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกี่ยวกับทางเลือก “ครู” หรือ “อาจารย์” 
ผลดีที่จะได้รับและแนวทางการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดท าตารางก าหนดการด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น าสู่การปฏิบัติต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 สรุปเนื้อหาในจดหมายจาก AIT ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปเนื้อหาในจดหมายจาก AIT ฉบับลงวันที่ 
1 เมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งมีเนื้อความว่า AIT ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศและพัฒนาต่างประเทศของฝรั่งเศส
เลขาธิการของอาเซียนและสหภาพยุโรป จะจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “Regional Forum on 
Climate Change (RFCC) – low Carbon and Climate Resilient Societies : Bridging Science, 
Practice, and Policy” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และ AIT ขอให้มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมดังกล่าวให้นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจทราบ และได้ขยายเวลารับบทคัดย่อภายในวันที่ 
30 เมษายน พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.9 สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันทุจริตในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้จัด
ประชุมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งช่วยกันระดมความคิดเห็นในการจัดท า
ขอบข่ายเนื้อหา/แผนการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือน าไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน           



๑๓ 

 

ในมหาวิทยาลัยโดยน าไปบรรจุอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) จ านวน 5 ครั้ง ครั้งละ             
3 ชั่วโมง รวมจ านวนการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริตทั้งหมด 15 ชั่วโมง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.10 สรุปผลการด าเนินงานการใช้สถานที่จัดสอบคัดเลือกฯ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสนามสอบแข่งขัน เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 และได้ช าระค่าเช่าสถานที่ โดยค านวณจาก
จ านวนผู้เขา้สอบทั้งหมด 2,437 ที่นั่ง เฉลี่ยค่าหัว หัวละ 45 บาท ต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 291,465 บาท 
(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ส่งเข้ากองคลัง และน ารายได้เข้าโครงการเช่าพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.11 รายงานตรวจสอบระบบดับเพลิง 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบระบบดับเพลิง อาคาร 7 ชั้น 3,4 และ
อาคาร 11 ชั้น 5 พบว่า มีการปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลง กีดขวางการใช้งานของระบบดับเพลิงภายในอาคาร
และเส้นทางหนีไฟ และเห็นควรให้ด าเนินการแก้ไขหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่กีดขวางการใช้งานของระบบ
ดับเพลิง ระบบท่อส่งน้ า และเส้นทางการอพยพหนีไฟภายในอาคาร 

  นายสุวิทย์  มุดทะเล กล่าวเพ่ิมเติมว่า กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการให้
วิศวกรที่เก่ียวข้องเข้าไปตรวจสอบและเห็นสมควรให้ด าเนินการแก้ไขหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่กีดขวางการใช้
งานของระบบดับเพลิง ระบบท่อน้ าส่ง เส้นทางอพยพหนีไฟภายในอาคาร ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการ
โดยจะหารือกับหน่วยงานต่างๆ หากมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับหน่วยงานต่างๆ หรือไม ่ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมด าเนินการอย่างเร่งด่วน  

 5.12 แจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเอกสาร หลักฐานการตรวจสอบที่เกิดจากฝนตก 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งความเสียหายของเอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่จัดส่งมาให้
หน่วยตรวจสอบภายในและความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ส านักงานของหน่วยตรวจสอบภายในกรณีฝนตก
หนัก เมื่อวันที ่21 มีนาคม พ.ศ.2558 และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าวและ
ส ารวจพื้นทีใ่นหน่วยงานอื่นๆท่ีเกิดผลกระทบเช่นเดียวกัน และหาแนวทางป้องกัน แก้ไขต่อไป 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 5.13 ขอให้หน่วยงานรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2557 
  งานพัสดุแจ้งรายชื่อหน่วยงาน จ านวน 8 หน่วยงาน ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ ประจ าปี 2557 และขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 
2557 ได้ เพื่อที่งานพัสดุจะได้รวบรวมและรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ 
ประจ าปี 2557 ด าเนินการโดยเร่งด่วน 

 5.14 ขอเปลี่ยนแปลงขื่อทุนการศึกษา 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยใช้ชื่อว่า               
“กองทุนการศึกษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และขอเปลี่ยนชื่อเป็น 
“กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พ.ศ.2558” 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.15 ก าหนดการโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้จัดท าก าหนดการและตารางการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 
และชั้น 6 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.16 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ได้จัดส่งรายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 
25 – 27 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.17 การเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล 
  สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีไทย เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และก าหนดเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๕ 

 

 5.18 การแต่งตั้งผู้บริหารส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้เสนอแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ แทน อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ซึ่งขอลาออกจากต าแหน่ง โดยเสนอขอแต่งตั้ง อาจารย์อารยา  
วาตะ เป็นรองผู้อ านวยการส านัก และเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการ จ านวน 3 คน คือ อาจารย์ภัทรนันท์ 
ไวทยะสิน  อาจารย์เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ  และอาจารย์พัชนี แสนไชย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.19 สรุปการเข้าร่วมประชุมของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  ว่าที่ร้อยเอกบัญญัติ เสกน าโชค นักวิชาการศึกษา ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งสรุป             
การเข้าร่วมการประชุมเพ่ือจัดท าแผนงานและข้อเสนอโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด               
ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2558 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
พระจอมเกล้าธนบุรี และการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ณ โรงแรมซีบรีส จอมเทียน พัทยา ได้มีการชี้แจงถึงการด าเนินงานทบทวน
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดท าร่าง 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  ก าหนดสถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา                   
อย่างเร่งด่วน  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายส านักกิจการนิสิตนักศึกษาส ารวจบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยและ
หามาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 5.20 แจ้งข้อมูลโครงการร้านค้าและบริการ 
  คณะครุศาสตร์แจ้งข้อมูลการด าเนินงานร้านค้า เรื่องโครงการร้านถ่ายเอกสาร และเรื่อง
สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ขอใช้ห้องที่คณะจัดสรรให้ใช้เป็นห้องสโมสรนิสิตประจ าคณะครุศาสตร์ เพ่ือด าเนิน
โครงการร้านค้าสวัสดิการนิสิต  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการ
ที่อาคารคณะครุศาสตร์ก่อสร้างขึ้นใหม่ ยังไม่มีร้านค้าสวัสดิการเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านอาหารและ
เครื่องดื่มรวมถึงร้านถ่ายเอกสารให้แก่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ทางสโมสรนิสต
คณะครุศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการร้านค้าสวัสดิการนิสิตและโครงการร้านถ่ายเอกสารขึ้น เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เป็นโครงการเฉพาะกิจของสโมสรนิสิต
คณะครุศาสตร์ ไม่ได้แสวงหาก าไร เป็นการสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาท างานเป็นทีม และสนับสนุนนิสิต
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถสมัครเป็นพนักงานขายเพ่ือหารายได้พิเศษเป็นทุนการศึกษา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย
มอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีส ารวจพ้ืนที่บริเวณ 
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร เพ่ือเปิดร้านค้าบริการให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษา 
จ านวน 5 – 6 ร้านค้า  

  นายสุวิทย์  มุดทะเล กล่าวเพ่ิมเติมว่า กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการ
ออกแบบสถานที่ไว้คร่าวๆ เพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีได้ตรวจสอบก่อน และจะปรึกษาหารือ



๑๖ 

 

กับส านักกิจการนิสิตนักศึกษาเรื่องโครงการร้านค้าดังกล่าวว่าจะสามารถด าเนินการอย่างไรให้เกิดความ
เหมาะสม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า พ้ืนที่บริเวณอาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและเกษตรนั้น รูปแบบการให้บริการจะเป็นร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้พ้ืนที่ไม่             
มากนัก เพ่ือจะใช้พ้ืนที่โล่งนั้นจัดกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตนักศึกษา ส่วนบริเวณชั้นบนสุดได้จัดท าเป็นสนาม
เทนนิส โดยมอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีพิจารณาว่า
สามารถจัดท าเป็นห้องออกก าลังกายเพ่ือบริการแก่คณาจารย์ และมีสโมสรส าหรับคณาจารย์นั่งพูดคุยได้
หรือไม่ รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ก าลังด าเนินการอยู่ ทั้งรั้วมหาวิทยาลัย อาคารเรียน ห้องเรียน จะต้องแล้วเสร็จ
ก่อนการเปิดภาคเรียน 1/2558 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องไปด าเนินการ 

 5.21 รายงานผลการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงวิชาการ 
  สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา รายงานผลการจัดกิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการและตอบค าถาม
เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อ “มาเลเซีย ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาระดับโลก” ในวันที่ 31 
มีนาคม พ.ศ.2558 โดยการท่องเที่ยวมาเลเซียประจ าประเทศไทยได้ตัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.22 รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ฯ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมฯ 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 
2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558 และรายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง 
“ธรรมภิบาลส าหรับผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.23 สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ 
  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ได้จัดท าสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ส าหรับนิสิตกิจกรรมที่ 2 (Intensive Camp) ระหว่าง
วันที่ 25 – 27 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมซิตี้บีช หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.24 รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและงานพิธีต่างๆ 
  กองกลาง ส านักงานอิการบดี ได้จัดท ารายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลิกภาพ และงานพิธีการต่างๆ ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมแก้วมรกต ชั้น 1 
อาคาร 3 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 

 



๑๗ 

 

 5.25 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างการวิจัย 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งสรุปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่าง
วิจัย (Research Proposal) ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่น 1 และรุ่น 2 ให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมสรุปจ านวนนักวิจัย และจ านวนทุนวิจัยที่ได้ด าเนินการ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.26 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Phnom Penh International University (PPIU) 
  มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Phnom Penh International University (PPIU) ณ เมือง
พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.27 รายชื่อผู้ร่วมโครงการประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งรายชื่อผู้ร่วมโครงการประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ซึ่งมีผู้น าเสนอผลงานรวมทั้งสิ้น 14 ท่าน ระหว่างวันที่ 
20 – 23 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.28 ก าหนดตารางกิจกรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ก าหนดตารางกิจกรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2558 เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.29 โครงการ Google Love Language  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ Google Love Language ให้แก่นิสิต
นักศึกษา ณ ห้อง 2704A อาคาร 24 ชั้น 4 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.30 โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ส าหรับครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือสร้าง              
ความเข้มแข็งทางวิชาการ ส าหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร เรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลักของคนไทย                    
12 ประการ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๘ 

 

 5.31 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน 
สาขาวิชาได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) คณะวิทยาการจัดการ ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 
4/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 
  2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งพิเศษ/2558 วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
  3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งรายงานโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพนิสิต : 
ภาวะผู้น าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ  ปีการศึกษา 2/2557 ในวันที่3 – 5 เมษายน 
พ.ศ.2558 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
  4)  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่ งสรุปการประชุมสัมมนาการจัดตั้ งอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องคอนเวนชั่น บี โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ  
  5) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งสรุปภาพบรรยากาศและผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารนิสิต และนายกสโมสรนิสิต ทั้ง 4 คณะ และประธานสภานิสิต ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ.2558 
  6) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งสรุปโครงการส่งเสริมสุขภาพ (ห้องออกก าลังกาย) 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2558  
   7) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งสรุปภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมเครือข่ายนักศึกษา
อาสาพาณิชย์ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี 
  8) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งสรุปภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 
5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  9) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ตัดข่าวที่เกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 ในวันพฤหัสบดีที่                       
๒8 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี                     
ศรีสุริยวงศ์  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 

 



๑๙ 

 

 6.2 การประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหามี กล่าวในที่ประชุมว่า บัณฑิตวิทยาลัยมีก าหนดจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรปริญญาโท เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเร่งด าเนินการกรณีนักศึกษา
ที่ตกค้างตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2558                  
เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 5 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา  12.45  น. 
 

 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


