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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/๒๕๕8 

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

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

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๔. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๖. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
1๗. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
1๘. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
๑๙. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ฯ 
2๒. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะ ฯ 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๔. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สระยายโสม 
2๗. อาจารย์รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร   ปัน้หุ่น รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒๙. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๐. อาจารย์สมบัติ   สมศรีพลอย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๑. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 



๒ 

 

3๓. อาจารย์พรรณา   พูนพิน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3๔. อาจารย์สิทธิศักดิ์   จรรยาวุฒิ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3๕. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี   เรืองไชยศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์   ฐานสุวรรณศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3๘. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๓๙. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
4๐. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
4๑. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
4๒. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
4๓. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
4๔. อาจารย์อมลณัฐ   โชติกิจนุสรณ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
4๕. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
4๖. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
4๗. อาจารย์ดุษฎี   เทิดบารมี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
4๘. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๔๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
5๐. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
5๑. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
5๒. อาจารย์จักรพงษ์   กังวานโสภณ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ  
5๓. อาจารย์สายฝน   ทรงเสี่ยงไชย รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
5๔. อาจารย์กิตติ เชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
5๕. อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
5๖. อาจารย์พรธิภา   ไกรเทพ รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
5๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
5๘. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ ์ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
๕๙. อาจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว รองผู้อ านวยการวิทยาเขต สระยายโสม 
 
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 
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ผู้ไม่มาประชุม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ติดราชการ 
2. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ติดราชการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ติดราชการ 

4. อาจารย์พรรษา   ตระกูลบางคล้า ติดราชการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา   รัตนพลแสนย์ ติดราชการ 

6. อาจารย์ถาวร   วัฒนบุญญา ติดราชการ 

7. อาจารย์ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช ติดราชการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์   อภิรัตน์วรเดช ติดราชการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม ติดราชการ 

10. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร ติดราชการ 

11. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน ติดราชการ 

12. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา ติดราชการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ ติดราชการ 

14. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ ติดราชการ 

15. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี ติดราชการ 
16. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์   อิสสระวิทย์ ติดราชการ 

17. อาจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ ติดราชการ 

18. อาจารย์สุภัทรา   โกษะโยธิน ติดราชการ 
19. อาจารย์ธนัญญา   คนอยู่ ติดราชการ 

20. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ ติดราชการ 

21. อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ ติดราชการ 

22. อาจารย์อารยา วาตะ ติดราชการ 

23. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิตย์ ติดราชการ 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

 

เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

  ๑.   นางวลินเนศวร์   ธีรการุญวงศ ์
  2.   นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ ์
  3.   นางสาวสุนิสา รีรานนท์ 
  4.   นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ 
  5.   นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
  โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิต
จ านวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐพล  บุญช่วย สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และนายพรเทพ  ถุงเงินศิริ
สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครสอน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ณ วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย ประทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 
1 ปี และนิสิตทั้งสองคนดังกล่าวได้เข้ากราบลาผู้บริหารและรับฟังโอวาทจากอธิการบดีก่อนเดินทางไปปฏิบัติ
หน้าที่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 หนังสือแนะน ามหาวิทยาลัยทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้จัดท าหนังสือแนะน ามหาวิทยาลัยทั้งภาคภาษาไทย
และภาคภาษาอังกฤษ เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและกิจกรรมต่างๆที่ได้ด าเนินการในภาพรวม รวมทั้ง
เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง โดยคณะและหน่วยงานต่างๆสามารถขอหนังสือดังกล่าว
ได้ที่ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 การจัดท าVideo Tape Recorder(VTR) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามอบหมายให้ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
จัดท า Video Tape Recorder (VTR) แนะน ามหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประกอบการปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่           
ปีการศึกษา 2558 และงานพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี 2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.4 หนังสือปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สั่งซื้อหนังสือ ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูป
มหาวิทยาลัย ในเรื่องของการศกึษา ส าหรับแจกให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 1.5 ประมาณรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 – 2558  
  กองคลังได้ด าเนินการสรุปประมาณรายรับ – รายจ่ายบริการวิชาการแบบมีรายได้ 
ปีงบประมาณ 2557 – 2558 และประมาณรายรับ – รายจ่าย เงินรายได้ตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2557 
– 2558  

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายทุกหน่วยงานจัดท าบัญชีการหักค่าใช้จ่าย ชี้แจงรายละเอียดให้
ชัดเจน เพ่ือรองรับการตรวจสอบจาก ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการฯน าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรร มการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไขในหน้า 15 ระเบียบ
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 5.1 จาก “ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 5 คาบ คาบละ 3 ชั่วโมง” 
เป็น “ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง” 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 โดยมีการ
แก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การขับเคลื่อนงานตามแผนกลยุทธ์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต สืบเนื่องเรื่องโครงการตามแผนกลยุทธ์               
(ภาคบังคับ) ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานต้องด าเนินการ ในข้อ 4) กิจกรรม 1 คณะ 1 งานวิจัย 
เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ ซึ่ งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กิจกรรม 1 คณะ                     
1 งานวิจัย จ านวนงานวิจัยจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ฉะนั้นจะด าเนินการประสานกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาว่าควรก าหนดจ านวนงานวิจัยเท่าไรเพ่ือให้ผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ให้หน่วยงานจัดท าแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี             
เพ่ือน าเสนอในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการติดตามรวบรวมแผนงานโครงการ/
กิจกรรมแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย น าเข้าเล่มวาระการประชุมครั้งที่ 5/2558 

 3.2 การสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 3/2558  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์   ฟุ้งขจร สืบเนื่องเรื่องการสรรหาบุคลากรเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 3/2558 ขณะนี้ ได้ด าเนินงานเตรียมการสอบคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย งบประมาณรายได้ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
งบประมาณแผ่นดิน(สายสอนและสายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                  
โดยก าหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณรายได้) ประสงค์จะสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) และต้องการ
ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมนั้น ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการได้ต้องเริ่มต้นอัตราเงินเดือนใหม่
เท่านั้น และการขึ้นเงินเดือนโดยการแบ่งค่าประสบการณ์ ตามระเบียบสามารถให้ได้ทั้งนี้อยู่ในวงเงินที่
มหาวิทยาลัยมีอยู ่

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

  



๖ 

 

 3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา สืบเนื่องเรื่องการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี  
ขณะนี้อยู่ในกระบวนการการสรรหา จึงได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ท าหน้าที่
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการดนตรี เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรีเป็นไปด้วย               
ความเรียบร้อย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.4 การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา สืบเนื่องเรื่องการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เรื่อง “สหวิทยาการเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี มอบหมาย              
รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการน านักวิจัยของมหาวิทยาลัย
เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมรับฟัง             
การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ นอกจากนี้สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับเชิญให้             
น าการแสดงร าถวายพระพรและการแสดงโขน ชุด ส ามนักขาก่อศึก เข้าร่วมแสดงในงานครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.5 รายงานการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส าหรับคนพิการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา สืบเนื่องจากมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาด าเนินการ
เรื่องสถานที่จัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) ซึ่งเบื้องต้นได้ประชุมหารือกับ                  
กองอาคารสถานที่ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ และอาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ได้ลงความเห็นว่า
สถานที่จัดตั้งจะเป็นบริเวณ อาคาร 3 ชั้น 1 ซึ่งเดิมเป็นห้องไพลิน และในการรับนิสิตนักศึกษาพิการเป็นเรื่อง
ของกฎหมาย โดยมีรายละเอียด คือ การได้ยิน การเคลื่อนไหวสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน 
และการมองเห็น ซึ่งขณะนี้ได้ส ารวจทางสาขาวิชาที่จะต้องรับนิสินักศึกษาดังรายละเอียดดังกล่าวว่าจะรับ
จ านวนนิสิตนักศึกษากี่คน  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จันทร์ วิภา  ดิลกสัมพันธ์  กล่ าว เ พ่ิมเติมว่ า  การได้ยิน                   
ไม่ควรต้องใช้ภาษามือ ควรใช้เครื่องช่วยฟังเท่านั้น  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า อาคาร 3 ชั้น 1 ซึ่งเป็นสถานที่
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้น เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามีอาคาร
ใหม่แล้ว ควรด าเนินการโยกย้ายให้เรียบร้อย เพ่ือสะดวกในการปรับปรุงสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการ
สนับสนุนนิสิตนักศึกษาพิการ (DSS Center)  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ด าเนินการส ารวจและปรับปรุงพ้ืนที่ อาคาร 3 ชั้น 1 เพ่ือจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตนักศึกษาพิการ  
(DSS Center) ต่อไป  
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 3.6 แจ้งข้อมูลโครงการร้านค้าและบริการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา สืบเนื่องเรื่องการแจ้งข้อมูลโครงการร้านค้าและ
บริการรวมถึงการหาสถานที่ในการให้บริการอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากร นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งการปิดภาคเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ซึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 ได้มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องส ารวจสถานที่เพ่ือจัดตั้งร้านค้าต่างๆ เพ่ือบริการนิสิต
นักศึกษา และสถานที่จอดรถในมหาวิทยาลัย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เบื้องต้นได้ส ารวจสถานที่                        
จัดตั้งร้านค้าเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหารือเกี่ยวกับสถานที่ส าหรับ                   
การจัดตั้งร้านค้าและบริการ รวมถึงสถานที่จอดรถของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558           
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ชั้น 14 และได้สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
  ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการประชุม ครั้งที่ 4/2558            
ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทน
อธิการบดี และตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 6/2558 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เรื่องแต่งตั้ง
รองอธิการบดี และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1205/2558 สั่ง ณ วันที่ 10 
พฤษภาคม พ.ศ.2558 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งโดยรวมและเฉพาะบุคคลมีความชัดเจน อธิการบดีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ และ 
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงมีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              
เรื่อง  การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี รายละเอียดปรากฏในค าสั่งดังแนบ 
ในเล่ม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๘ 

 

 5.3 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
  กระทรวงการคลังยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0406.4/ว 132 ลงวันที่                   
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 และก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน เนื่องจากคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ และความ
รับผิดชอบทางละเมิด ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูงและต้องใช้ความรู้ความสามรถ รวมทั้ ง
ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับคณะกรรมการอ่ืนในคณะ แต่มิได้รับค่าตอบแทน
ท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับคณะกรรมการดังกล่าว 
และเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในการขอท าความตกลง กระทรวงการคลังจึงก าหนด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการขึ้นใหม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 การรับจัดการฝึกอบรมโดยให้มีการดูงานในต่างประเทศให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ 
  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีหนังสือแจ้งเรื่องการจัดฝึกอบรมโดยให้มีการดูงาน                       
ในต่างประเทศให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  โดยได้ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏข้อบกพร่องกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่าย            
ในการฝึกอบรมและการดูงานในต่างประเทศหรือภายในประเทศให้กับผู้บริหาร สมาชิก พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการฯ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอความร่วมมือให้สถาบัน
ด าเนินการ ดังนี้  
  ๑) ให้หน่วยงานบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่รับการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานนั้นๆ 
ด าเนินการภายใต้ปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติในภาพรวมเป็นหลัก 
  ๒) ให้สถาบันอุดมศึกษาให้ข้อมูลการจัดอบรมในลักษณะดังกล่าวให้กับองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น รายละเอียดของโครงการ ก าหนดการ เป้าหมายของผู้เข้าร่วมการอบรม ค่าใช้จ่ายฯ ให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือน าไปวิเคราะห์และหาแนวทางในการก ากับควบคุมและแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
  ๓) การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการจัด
การศึกษาอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3                 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เริ่มศึกษาอบรม ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม – กันยายน พ.ศ.2558 จึงขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งบุคลากรในสังกัดระดับรองอธิการบดี สมัครเข้ารับการคัดเลือก



๙ 

 

เป็นนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยค่าธรรมเนียมในการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบ โดยไม่รวมถึงค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.6 การประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                  
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ.2558                 
ณ ชะอ า – อีโค่แคมป์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเกิดความตระหนัก และ
เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.7 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโปรแกรมส าหรับ Google Map and 
Game บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                      
เรื่อง “การเขียนโปรแกรมส าหรับ Google Map and Game บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในวันที่ 1 – 4 
พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 12 ห้อง 6124 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.8 การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก รอบแรก 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สรุปผลรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบแรก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘                    
มีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น ๑,497 คน และจะเปิดรับสมัคร รอบท่ี 2 ในวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 การด าเนินงานของโครงการศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
  ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล 
และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ผลการส ารวจตามโครงการซึ่งผลการส ารวจได้เผยแพร่ลงในสื่อต่างๆ จ านวน 
7 ช่องทาง ดังนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ไทยรัฐทีวี ไทยพีบีเอส ทีเอ็นเอ็น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า และส านักข่าวทีนิวส์  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 สรุปผลการเข้าร่วมอบรมการสร้างจิตอาสาในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา                
ยาเสพติดในชุมชน 

  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมการสร้างจิตอาสาในการมีส่วนร่วมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตามโครงการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด             
จัดโดยส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  27 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ 



๑๐ 

 

กรุงเทพฯ โดยมีการอบรมให้แกนน านิสิตนักศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนร่วมกับฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของส านักงานเขตต่างๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 รายงานสรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ                      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ด า เนินการ                            
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงศึกษาธิการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.12 รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล นิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เรื่อง คดีปกครองกับการบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 14  - 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และกลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13 มอบเงินสนับสนุนการศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา                      
พ.ศ. 2558 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์มอบเงิน
สนับสนุนการศึกษามรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา พ.ศ.2558 จ านวนเงิน       
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อวิชัย ชัยชาญกุล วันพฤหัสบดีที่ 
21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.14 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานธุรการและงาน
สารบรรณ 
  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                     
เรื่อง การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรม
รอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป             
ที่ปฏิบัติงานธุรการได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.15 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัย ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558            
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ



๑๑ 

 

เจ้าพระยา ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติภาคบรรยาย (Oral Presentation) ดีเด่น                      
กลุ่มด้านการศึกษาและนวัตกรรม จ านวน 2 ท่าน ได้แก่  
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ กีรติรัตนะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
  2. อาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
  และรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทผลงานวิจัย              
เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ าจืดระยะ            
จูวีไนล์ด้วยระบบหมุนเวียนน้ าแบบปิด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับรางวัลชมเชย              
ภาคนิทรรศการผลงานวิจัย อันดับที่ 4 จาก 40 ราชภัฏ อีกด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.16 การรายงานสถิติการให้บริการของส านักวิทยบริการฯ 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานสถิติการยืมและการใช้บริการของ
ส านักวิทยบริการฯ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน                
ในภาคเรียนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 
พฤษภาคม พ.ศ.2558 และได้จัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ซึ่งวิธีการเสนอชื่อ 
สามารถขอรับแบบฟอร์มการเสนอชื่อและยื่นเสนอรายชื่อได้ที่ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 ระหว่าง 09.00 – 16.00 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.18 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน/สาขาวิชาได้จัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งรายงานโครงการส่งเสริมวินัย และจิตส านึกที่ดีในการ              
ข้ามสะพานลอย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรีโดยมี อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง และ                 
ว่าที่ร้อยเอกบัญญัติ เสกน าโชค เป็นผู้ควบคุมดูแล 
  2) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งรายงานผลการศึกษาดูงานศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ (DSS Center) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 
  3) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งสรุปการจัดงานมหกรรมนัดพบแรงงาน “BSRU & 
JOBBKK Job Fair 2015” ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 - 29 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ลาน
อเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



๑๒ 

 

  4) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ตัดข่าวที่เกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดประจ าวันที่ 18 พฤษภาคม 2558หนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์            
ข่าวสด ประจ าวันที่ 12 ,13 พฤษภาคม 2558 
  5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ Up Next ประจ าปี
การศึกษา 2557 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 ในวันพฤหัสบดีที่                       
๒5 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี                     
ศรีสุริยวงศ์  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.2 การประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเงินเดือนของข้าราชการ 
  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษา ได้ประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเงินเดือนของข้าราชการ โดยมี
สาระส าคัญ 2 เรื่อง คือ 1) การปรับขึ้นเงินเดือน 4% ให้กับต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ในระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ในระดับปฏิบัติงานและช านาญงาน                       
2) การขยายฐานเงินเดือนของ ผศ. รศ. ศ. โดยการปรับเงินเดือนนั้นจะขึ้นอยู่กับผลการประเมินด้วย                     
ส่วนการปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าลังด าเนินการ
เพ่ือให้ส านักงบประมาณพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 กิจกรรมของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเดือนมิถุนายน 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กิจกรรมของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ในเดือนมิถุนายน ดังนี้ 
  1) ก าหนดส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558 
  2) สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อและสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอง) 
ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2558 
  3) สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาจากระบบกลางAdmission ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.
2558 
  4) จ านวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 รวมทั้งสิ้น              
4,221 คน ระดับปริญญาตรี 3,621 คน คณะครุศาสตร์ 735 คน คณะวิทยาศาสตร์ 813 คน คณะ
วิทยาการจัดการ 1,157 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 916 คน ระดับปริญญาโท 596 คน และ
ระดับปริญญาเอก 4 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

http://www.chula.ac.th/th/archive/24681


๑๓ 

 

 6.4 การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร  ปั้นหุ่น  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะครุศาสตร์ก าหนด                      
จัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนอาจารย์พ่ีเลี้ยง ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมแกรนด์             
จอมเทียน พัทยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 การจัดท าบัญชีรายชื่ออาจารย์พิเศษ 
  อาจารย์สิทธิศักดิ์  จรรยาวุฒิ สอบถามที่ประชุมว่า กรณีที่สาขาวิชามีอาจารย์พิเศษเข้ามา
สอนนั้นมีความจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องกรอกประวัติส่วนตัวทุกครั้งที่ท าการสมัครอาจารย์พิเศษ  หากบุคคลนั้น
เป็นอาจารย์พิเศษที่เคยสอนในสาขาวิชามาแล้วหลายปีและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย มีระเบียบใด
หรือมาตราการใดท่ีจะไม่ให้มีการกรอกประวัติส่วนตัวทุกครั้งที่ท าการสมัครอาจารย์พิเศษหรือไม่   

  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของการจัดท าบัญชี
รายชื่ออาจารย์พิเศษนั้น มีวิธีแก้ไขและขั้นตอนในการท าบัญชีรายชื่อ ดังนี้ 
  ๑) เนื่องจากการท าบัญชีรายชื่อในแต่ละปีจะต้องผ่านที่ประชุมของสภาวิชาการเพ่ือให้             
สภาวิชาการพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติให้เป็นอาจารย์พิเศษ เหตุที่ต้องส่งประวัติทุกครั้งเพ่ือให้ข้อมูลของ
อาจารย์ผู้สอนเป็นปัจจุบัน 
  ๒) ในการสมัครเป็นอาจารย์พิเศษ มี ๒ วิธี คือ ผู้สมัครสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที ่              
กองบริหารงานบุคคล หรือให้ทางคณะด าเนินการกรอกข้อมูล ประวัติส่วนตัวและส่งรายชื่อไปยัง                          
กองบริหารงานบุคคลได ้ 
  ๓) คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาสมัครในเบื้องต้น 
  ๔) สภาวิชาการจะตรวจสอบรายละเอียดความเหมาะสมของการท าบัญชีอาจารย์พิเศษว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ และจะต้องครอบคลุมในประเด็นหลักๆ คือ ผู้สมัครเป็นใคร มีวุฒิการศึกษาอย่างไร 
และมีความช านาญพิเศษในด้านใด สามารถสอนวิชาอะไรได้บ้าง มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เมื่อสภาวิชาการ
พิจารณาเรียบร้อยแล้วจะได้รับการอนุมัติ 
  ๕) เมื่ออนุมัติแล้ว จะส่งข้อมูลไปยังกองบริหารงานบุคคลเพ่ือจัดท าบัญชีอาจารย์พิเศษ                 
ใน ๑ ปีการศึกษาจะท าบัญชีอาจารย์พิเศษเพียงครั้งเดียว ครอบคลุมใน ๓ ภาคเรียน กรณีที่ในแต่ละภาคเรียน
ไม่สามารถหาอาจารย์พิเศษได ้สามารถน าเข้าสู่กระบวนการอีกครั้ง (กรณีพิเศษ) 
  ดังนั้นหากอาจารย์พิเศษเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ คณะสามารถด าเนินการแทนโดยกรอก
ข้อมูลและประวัติส่วนตัวแทนอาจารย์พิเศษได้ ซึ่งสภาวิชาการก าลังปรับและแก้ไขปัญหาจุดนี้ เพ่ือให้อาจารย์
พิเศษมีความรู้สึกทีด่ีในการร่วมงานกับมหาวิทยาลัย 

  อาจารย์สิทธิศักดิ์  จรรยาวุฒิ สอบถามเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากการขึ้นบัญชีอาจารย์พิเศษ
จะต้องรอขึ้นทุกปี ปัญหาที่ตามมา คือ การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้าและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
เป็นไปได้หรือไม่หากอาจารย์พิเศษที่เคยขึ้นทะเบียนไปแล้ว ให้ใช้มาตรการขึ้นบัญชีนั้นยาวต่อเนื่อง เป็น ๓ – ๕ ป ี
สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติได้หรือไม่ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของการเบิกจ่าย
งบประมาณที่เกิดความล่าช้าและไม่สามารถเบิกจ่ายได้นั้นต้องตรวจสอบอีกครั้ง อาจเกิดจากเอกสาร                  
การเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เพราะเรื่องการเบิกจ่ายเงินจะมีหลายขั้นตอน ส่วนกรณีที่เป็นอาจารย์เกษียณอายุ



๑๔ 

 

ราชการ คณะสามารถรวบรวมรายชื่อส่งมายังกองบริหารงานบุคคลได้ หากมีการสอนข้ามคณะหรือไม่ตรงตาม
ศักยภาพของอาจารย์พิเศษ จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง  ส่วนการขึ้นบัญชียาวต่อเนื่องนั้นไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
อาจาย์พิเศษที่ระบุให้เป็นปีต่อปี เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพ่ิมเติมว่า จะน ากรณีดังกล่าวไปหารือ
กับสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขอีกครั้ง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.6 กิจกรรมและโครงการต่างๆของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียนจะมีโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ในช่วง
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคมนี้  
  1) โครงการเตรียมความพร้อมเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิต 
สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้านในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน พ.ศ.2558  
  2) โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพ่ือนบ้านระหว่างวันที่ 7 – 20 มิถุนายน พ.ศ.2558  
  3) โครงการ “การพัฒนาทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗” รุ่นที่ ๒             
ในวันที่ ๔ -๖ , ๙ - ๑๐ และ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ เสมอมิตร เป็น
วิทยากร ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 
  4) โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ ในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรม               
ดิ อิมพีเรียล พัทยา 
  5) โครงการ K-wave Camp” เป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาและ Dong-ah Institute Of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี ภายในกิจกรรม
ประกอบไปด้วยการอบรมภาษาเกาหลี การร้องและการเต้นสไตล์ K-Pop ระหว่างวันที่ 6 - 18 กรกฎาคม               
พ.ศ. 2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา  12.00  น. 
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