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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา   ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
7. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

1๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๒. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๓. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๑๔. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
๑๕. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
1๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ฯ 
1๘. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะ ฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๒๐. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สระยายโสม 
2๓. อาจารย์รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๔. อาจารย์ถาวร   วัฒนบุญญา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๕. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
2๖. อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
2๗. อาจารย์สมบัติ   สมศรีพลอย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๒๙. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๑. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
๓๒. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
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3๓. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๕. อาจารย์พรรณา   พูนพิน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3๖. อาจารย์สิทธิศักดิ์   จรรยาวุฒิ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3๗. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี   เรืองไชยศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๓๙. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๐. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์   อิสสระวิทย์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
4๑. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
4๒. อาจารย์อมลณัฐ   โชติกิจนุสรณ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
4๓. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
4๔. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
4๕. อาจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
4๖. อาจารย์สุภัทรา   โกษะโยธิน รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
4๗. อาจารย์ธนัญญา   คนอยู่ รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
4๘. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๔๙. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
5๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
5๑. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
5๒. อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
5๓. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
5๔. อาจารย์จักรพงษ์   กังวานโสภณ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ  
5๕. อาจารย์สายฝน   ทรงเสี่ยงไชย รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
5๖. อาจารย์พรธิภา   ไกรเทพ รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
5๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
5๘. อาจารย์อารยา วาตะ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
๕๙. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ ์ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
6๐. 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  
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล ติดราชการ  
๒. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ ติดราชการ  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ติดราชการ  
4. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ติดราชการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ติดราชการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ติดราชการ  
7. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ติดราชการ  
8. อาจารย์พรรษา   ตระกูลบางคล้า ติดราชการ  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร   ปั้นหุ่น ติดราชการ  

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา   รัตนพลแสนย์ ติดราชการ  
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม ติดราชการ  
๑๒. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น ติดราชการ  
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์   ฐานสุวรรณศรี ติดราชการ  
๑๔. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ ติดราชการ  
๑๕. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ ติดราชการ  
1๖. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม ติดราชการ  
1๗. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ติดราชการ  
1๘. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ ติดราชการ  
๑๙. อาจารย์ดุษฎี   เทิดบารมี ติดราชการ  
๒๐. อาจารย์กิตติ เชี่ยวชาญ ติดราชการ  
2๑. อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง ติดราชการ  
22. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิตย์ ติดราชการ 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

  ๑.   นางวลินเนศวร์   ธีรการุญวงศ ์
  2.   นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ ์
  3.   นางสาวสุนิสา รีรานนท์ 
  4.   นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ 
  5.   นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการฯน าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  4/2558                          
โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การขับเคลื่อนงานตามแผนกลยุทธ์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องการขับเคลื่อน
งานตามแผนกลยุทธ์ ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือรอรับการตรวจประเมินในช่วง                    
เดือนสิงหาคม เนื่องจากเดือนสิงหาคมเป็นช่วงของการพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอเลื่อนออกไปหลังจาก
พระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว และในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน                     
จะด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการในเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย กองนโยบาย                     
และแผน จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ คิดโครงการ/กิจกรรมไว้ล่วงหน้า โดยมีการก าหนดโครงการ       
ให้เป็นในรูปแบบเดียวกันเพ่ือสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย     

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมแต่ละหน่วยงาน           
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป   

 3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา สืบเนื่องการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี  
ขณะนี้อยู่ในกระบวนการการสรรหา จึงได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ปฏิบัติหน้าที่
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการดนตรี และในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นการน าเสนอ
วิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณบดีวิทยาลัยการดนตรี และเป็นเวลาเดียวกันกับการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน จึงขออนุญาต               
ไม่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.3 การมอบเงินสนับสนุนการศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา                      
พ.ศ. 2558 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ อาจารย์อรวรรณ วุฒิเสน      
มีความประสงค์มอบเงินสนับสนุนการศึกษาในนามของรองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิเสน ให้แก่ มรภ.                  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือเข้ากองทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พ.ศ.2558 จ านวนเงิน  100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหากผู้บริหารท่านใด มีความประสงค์ที่จะท าบุญ 
สามารถร่วมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา                             
พ.ศ. 2558 ได้                                  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.5 การประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเงินเดือนของข้าราชการ 
  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษา ได้ประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเงินเดือนของข้าราชการ โดยการปรับ
ขึ้นเงินเดือน 4 เปอร์เซ็นต ์ขณะนี้เงินตกเบิกเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว และส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก 
ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้ด าเนินการส่งสรุปวงเงินพร้อมทั้งสรุปวันลาให้ทุกหน่วยงาน จึงขอความ
อนุเคราะห์ทุกหน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด เมื่อส่งผลการประเมินมาแล้ว จะมีการประชุม                
ในกลุ่มผู้บริหาร เ พ่ือกลั่นกรองผลการประเมินเบื้องต้น และจะประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง                                 
ผลการประเมินทั้งมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หากไม่มีการแก้ไขใดๆ 
หลังจากนั้นจะด าเนินการเรื่องการปรับเงินเดือนในระบบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี  
  วิทยาลัยการดนตรี ได้จัดท างบประมาณเพ่ือการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยมีแผน                  
การด าเนินงานในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ซึ่งงบประมาณทั้งหมดมียอดเงินรวมทั้งสิ้น 
49,998,600 บาท ตามกรอบแนวทางทีม่หาวิทยาลัยก าหนดให้ในเบื้องต้น และเนื่องจากขณะนี้วิทยาลัยการ
ดนตรีก าลังเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งส านักงานเพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านวิชาการและงานด้านอ่ืนๆ 
ก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2558 จึงจ าเป็นต้องจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในส านักงาน พร้อมทั้งปรับปรุงพ้ืนที่                
ให้มีความเหมาะสม วิทยาลัยการดนตรีจึงขออนุมัติงบประมาณเร่งด่วนบางรายการของระยะที่  1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงิน 3,232,600 บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นสองพันหกร้อย
บาทถ้วน) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า ในการขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว สามารถด าเนินการในส่วนของ
งบประมาณที่อนุมัติไปแล้วได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องขออนุมัติงบประมาณใหม่ วิทยาลัยดนตรีอาจเข้าใจ                  
ไม่ถูกต้อง ซึ่งตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ในเบื้องต้น ในระยะที่  1 เป็นเงินจ านวน 
22,022,200 บาท เป็นค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องการใช้ในส านักงาน และพร้อมทั้งปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีความ
เหมาะสม  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์ฒา กล่าวเพ่ิมเติมว่า เห็นชอบในระยะที่ 1 และควร
ปรับรายละเอียดของงบประมาณเพ่ิมเติมให้จัดเจน แล้วน าส่งที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต 
เพ่ือด าเนินการพิจารณาและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ปฏิบัติหน้าที่
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อไป  

 4.2 การจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต ในงานรับพระราชทาน                
ปริญญาบัตร ประจ าปี 2558  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้หน่วยงานและฝ่าย
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 ของมหาวิ ทยาลัยราชภัฎ                 

http://www.chula.ac.th/th/archive/24681
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปประมาณการค่าใช้จ่าย เพ่ือจัดท าเป็นร่าง แผนการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
ค่าลงทะเบียนบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์  กล่าวเพ่ิมเติมว่า การใช้จ่ายเงิน
ค่าลงทะเบียนบัณฑิต ควรใช้จ่ายอย่างประหยัด เนื่องจากในบางปีในวันซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ตรงกับ
วันเสาร์ - อาทิตย์ ต้องมคี่าล่วงเวลาให้อาจารย์ที่มาฝึกซ้อม จึงควรลดค่าใช้จ่ายบางรายการตามความเหมาะสม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของค่าตอบแทนล่วงเวลา 
ควรส ารวจให้ชัดเจนว่างบประมาณที่มาจากส่วนกลางใช้ท าอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงใช้เงินค่าลงทะเบียน
บัณฑิตทั้งหมด และค่าวัสดุต่างๆ ให้ขอรวมเป็นงบประมาณส่วนกลาง ดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์                       
ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
ต่างๆ ควรมีใบเสร็จตามจริง และในการการจัดท าซุ้ม ขอให้พิจารณางบประมาณใหม่ โดยจัดท ารวมเป็น 3 ซุ้ม 
จัดท าซุ้มให้สวยงาม และจัดสรรงบประมาณเพ่ิม 1 ซุ้ม ส าหรับหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม         
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี  และค่าใช้จ่ายในส่วนอ่ืนๆ ควรส ารวจและพิจารณา          
ให้เหมาะสม 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขแผนการจัดสรรงบประมาณการใช้
จ่ายเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558  

 4.3 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2558 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการ            
ขานชื่อบัณฑิต และคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตกลุ่มที่ 1 ส่วนรายชื่อในค าสั่งหากมีการแก้ไข ขอความ
อนุเคราะห์ตรวจทานและแจ้งมาที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร เพ่ือด าเนินการปรับแก้ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป  

 4.4 การขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ของหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ                  
สระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ปทุมชาติพัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
สระยายโสม ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 
หมู่เรียน เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบศักยภาพ จ านวน 5 อัตรา ตามระเบียบของ สกอ. เพ่ือรองรับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การขออนุมัติเปิดสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ของหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทอง
ทวารวดี จ.สุพรรณบุรี ได้น าหารือกับฝ่ายวิชาการ ในการเปิดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หากมีความพร้อม                
ในด้านศักยภาพ ด้านอาคารสถานที่พร้อมที่จะบริการนิสิตนักศึกษา และความพร้อมในส่วนอ่ืนๆ ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ก าหนด สามารถเปิดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งได้ และที่ควรด าเนินการไปพร้อมกัน 
คือ  การเตรียมความพร้อมส าหรับรับการตรวจประเมินด้วย  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ปทุมชาติพัฒน์ ด าเนินการต่อไป       

 4.5 ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการส ารวจอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
และอุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์ที่ช ารุดและเสียหาย โดยมีรายการและค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  1) อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนที่ช ารุด มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 301,000 บาท 
  2) อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 ที่ช ารุด มีค่าใช้จ่าย 
ประมาณ 664,000 บาท  
  อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ โดยมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 653,000 บาท รวมรายการค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น 1,618,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนอุปกรณ์สื่อโสตต่างๆ                     
อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทคโนโลยีสื่อสาร สังกัดส านักวิทยบริการฯ หากมีการขัดข้องเรื่องของสื่อ
โสตทัศนูปกรณ ์ขอให้แจ้งมาท่ีงานเทคโนโลยีสื่อสาร เพ่ือด าเนินการต่อไป    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์                      
และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต รวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องต่อไป  

 4.6 งานปรับปรุงพ้ืนที่ช้ันล่างอาคารช่อชงโค 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายที่จะปรับปรุงพ้ืนชั้นล่างอาคารช่อชงโค 
และจัดท าเป็นร้านอาหารเพ่ือรองรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558             
ในการนี้ นางสุรีย์พร ดิษฐแพ เจ้าของร้านครัวมะระหวานได้ส ารวจอาคารภายนอกและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงตัวอาคารไว้ในเบื้องต้นแล้วสรุปว่าการปรับปรุงในการนี้ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับจากที่ได้รับ
มอบพื้นท่ี โดยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่างๆ และค่าอุปกรณ์ในการด าเนินการบริการ ประมาณการค่าใช้จ่าย                  
ทั้งสองฝั่งจ านวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม มอบหมายกองอาคาร
สถานที่ฯ ส ารวจความเรียบร้อยของพ้ืนที่บริเวณอาคารช่อชงโคทั้งหมดเพ่ือความเป็นระเบียบ และสะดวก                 
ในการใช้บริการ และในส่วนของกิจการร้านค้า มอบหมายส านักกิจการนิสิตนักศึกษา รับผิดชอบเพ่ือจัดเตรียม
พ้ืนที่ส าหรับรองรับนิสิตนักศึกษา และมอบหมาย อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต 
วณิชยานันต์ ประชุมหารือให้ชัดเจนและเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จทันก่อนเปิดภาคเรียน และควรด าเนินงาน
เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวด าเนินการต่อไป  



๘ 

 

 4.7 ข้อเสนอแนะจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลอยใจ โสภณปาล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลอยใจ โสภณปาล ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาบรม             
มหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ได้จัดท าบันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอให้ 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้นิสิตมีชุดพิธีการ เพ่ือใช้ในพิธีต่างๆ เช่น การไหว้ครูหรือกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา
รวมทั้งปัจจุบันตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีหลายรูปแบบ เช่น กระดุม เข็ม ตุ้งติ้ง หัวเข็มขัดและอ่ืนๆ                 
ไม่สามารถแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างเด่นชัด นอกจากนี้              
ยังเสนอการใช้ภาพและตราสุริยมณฑลของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่หน่วยงาน
และนิสิตนักศึกษาใช้ในการท าเสื้อและกิจกรรมต่างๆ ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร และเรื่องตราสถาบันราชภัฏ           
(พระราชลัญจกร), พระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอฯ และตราสุ ริยมณฑล ที่ประทับไว้ตามเก้าอ้ีและ           
ที่ต่างๆ นั้น เห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่ง  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า 1) เรื่องตราสถาบันราชภัฏ 
(พระราชลัญจกร),  พระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอฯ และตราสุริยมณฑล ที่ประทับไว้ตามเก้าอ้ีและที่
ต่างๆ มอบหมายกองอาคารสถานที่ฯ ส ารวจเพ่ือด าเนินการแก้ไข 2) หน่วยงานและนิสิตนักศึกษาใช้                     
ในการท าเสื้อและกิจกรรมต่างๆ ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร มอบหมายส านักกิจการนิสิตนักศึกษา และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ หารือว่าจะด าเนินการอย่างไรตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และ                  
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่จะใช้ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ควรระมัดระวัง และศึกษาอย่างถี่ถ้วนก่อนน าไปใช้  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวไปด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)   
ชั้น 14 และได้สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 การโปรดเกล้าฯ ถอดถอน รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย พ้นจากต าแหน่งอธิการบดี 
  ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพ้นจากต าแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558 
  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพลสิทธิ์ หนูชูชัย ให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2555 ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2556 นั้น เนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 และครั้งที่ 3/2558                
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยฯที่เห็นชอบให้ นายพลสิทธิ์ 
หนูชูชัย เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผลให้                  
นายพลสิทธิ์ หนูชูชัย พ้นจากต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและด าเนินการ            
เพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน นายพลสิทธิ์ หนูชูชัย พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว  
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2555 ตามมาตรา 18 (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย            



๙ 

 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ.
2547 ข้อ 5 (4) เพราะเหตุที่เคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.3 การอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี 2) 
  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
ได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 2 ฉบับ คือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

  นางสาววรรณวดี  อัศวศิลปกุล กล่าวเพ่ิมเติมว่า หลังจากที่ข้อบังคับดังกล่าวผ่านสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทางนิติกรจะตรวจสอบข้อบังคับในแต่ละข้อ ว่ามีข้อใดบ้างที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
ท าเป็นประกาศหรือมีการก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว มีสิ่งที่มหาวิทยาลัย
จะต้องด าเนินการ คือ 1) สัญญาจ้าง ขณะนี้จะมีการายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ประมาณ 32 
อัตรา ซึ่ง 32 อัตรา นี้จะใช้ข้อบังคับใหม่ และสัญญาจ้างฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลว่าจะใช้สัญญาฉบับนี้ตามข้อบังคับนี้หรือไม่ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานงานไปยังผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีก าหนดนัดประชุมเพ่ือพิจารณาสัญญาจ้าง 2) หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลเพ่ือต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งงบประมาณ
รายได้  และงบประมาณแผ่นดินทุกคน จะถูกบังคับโดยข้อบังคับนี้ทั้งหมด  และต้องท าสัญญาจ้าง                   
ตามระยะของข้อบังคับ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะแรก 3 ปี ฉะนั้นทุกคนที่เป็นงบประมาณรายได้จะ
เริ่มต้นที่ระยะที่ 1 ส่วนพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่อยู่ในระยะ 2 – 4 ก็จะต่อสัญญาจ้าง ระยะ 2 – 4 
ตามข้อบังคับนี้ ซึ่งบางคนอาจมีบทเฉพาะกาลมาใช้บังคับ ก็คือ คนคนนั้นยังไม่สามารถต่อสัญญาจ้างในระยะ
นั้นได้ เนื่องจากยังไม่มีผลงานทางวิชาการหรือเป็นผศ. ก็จะมีบทเฉพาะกาลเพ่ือยืดเวลาให้อีก 2 – 3 ปี                     
ตามข้อบังคับ การรายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 32 อัตราจะยังไม่ได้ท า
สัญญาจ้าง อาจจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะมีผลกระทบว่าถ้าสัญญา
จ้างยังไม่เรียบร้อย จะไม่สามารถเบิกเงินเดือนได้ อาจจะต้องเป็นการตกเบิก และในเรื่องของการประเมินผล
การปฏิบัติงานก็จะใช้แนวทางเดียวกับของข้าราชการที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 4 เรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ หากประเมินไม่ผ่านสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลง  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมว่า ต้องการให้ผู้บริหารทุกท่าน 
ท าความเข้าใจ ถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 32 หมวดที่ 4 เรื่องการเพ่ิมค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้กับข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยด้วย และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรับทราบและท าความเข้าใจ
ร่วมกัน 



๑๐ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า การต่อสัญญาจ้างในแต่ละระยะ
ของการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ นอกจากจะ
พิจารณาจากผลการประเมินประจ าปีแล้วจะต้องมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม คือ 1) การจ้างระยะที่ 2 ต้องมี
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างน้อยหนึ่งชุด 2) การจ้างระยะที่ 3 ต้องมีเอกสาร
ประกอบการสอนหรืองานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 3) การจ้างระยะที่ 4  ต้องมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลงานทาง
วิชาการอย่างอ่ืนหรือเทียบเท่า 4) การจ้างระยะที่ 5 ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ หรือ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลงานทางวิชาการอย่างอ่ืนหรือเทียบเท่า 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 สรุปรายรับ – รายจ่าย โครงการสวัสดิการส านักคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2557 
  ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับจ่ายเงินรายได้                  
ในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2554 ได้จัดให้หน่วยงาน
ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ให้มีบัญชีเงินสวัสดิการหลัก 1 ฉบับ และก าหนดให้หน่วยงานต้อง
รายงานสถานภาพทางการเงิน ตามข้อ 7 ของประกาศนั้น ส านักคอมพิวเตอร์ ได้รายงาน รายรับ – รายจ่าย 
โครงการ “เงินสวัสดิการส านักคอมพิวเตอร์” ของบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 404-273590-8  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้กองคลังพิจารณาว่าเป็นไปตามระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ
หรือไม่ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายเงินต่อไป  

 5.5 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคพิเศษ รอบแรก 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประเภทรับตรง สอบคัดเลือกรอบแรก ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ผ่าน              
การคัดเลือก จ านวน 856 คน ซึ่งมีผู้มารายงานตัว จ านวน 630 คน คิดเป็นร้อยละ 73.60 % และไม่มา
รายงานตัว จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 %  

มติที่ประชุม รับทราบ   

 5.6 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รายงานผลการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล            
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบ
คัดเลือก รอบสอง ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2558 และการสอบสัมภาษณ์
ในระบบกลาง (Admissions) เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 ซึ่งรอบรับตรงสอบคัดเลือก มีผู้มา
สมัคร 1,372 คน ผ่านการสอบคัดเลือก 763 คน และระบบกลาง (Admission) มีผู้สมัคร 2,070 คน              
มีผู้มาสอบ 1,122 คน ผ่านการคัดเลือก 1,121 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๑ 

 

 5.7 สรุปรายงานการด าเนินโครงการประชุมสัมมนาสภานิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา           
ทั่วประเทศ ครั้งที ่21 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ส่งสรุปรายงานการด าเนินโครงการประชุมสัมมนาสภา     
นิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 21 “บทบาทสภานิสิต – นักศึกษา กับกระบวนการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.
2557 ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย
ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และการจัดประชุมสัมมนาสภานิสิต – 
นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 22 ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 รายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม  
  โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 จ านวน 3 กิจกรรม คือ  
  1) โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม ประจ าปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 จ านวน                        
212 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์สหปฏิบัติ ต าบล            
ด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
  2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัมนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาระบบงานปกครอง กลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรของโรงเรียน จ านวน 34 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่            
20 – 23 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้าง จังหวัดตราด 
  3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท า
วิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยสถาบัน และเพ่ือน าผลวิจัยมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน             
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของโรงเรียน จ านวน 34 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.9 หนังสือขอบคุณ 
  ศูนย์ก าลังส ารองได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ร่วม
สนับสนุนเงิน จ านวน 3,000 บาท ในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศของศูนย์
ก าลังส ารอง จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ SF STRIKE BOWL อาคารมาบุญครอง             
เซ็นเตอร์ (MBK) ชั้น 7 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้เป็นทุนการศึกษาบุตรก าลังพล เพ่ือเป็น
สวัสดิการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๒ 

 

 5.10 การเช่าพระเครื่อง – พระบูชามูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ส านักงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดท าพระเครื่อง – พระบูชาของมูลนิธิฯ เพ่ือน าเงิน
รายได้ไปพัฒนาการฝึกหัดครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ ง และที่ประชุม ทปอ.มรภ. ครั้ งที่  3 
(123)/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งความจ านงที่จะ
สนับสนุนการเช่าพระเครื่อง – พระบูชาของมูลนิธิฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.11 การพัฒนาและเผยแพร่ฟอนด์ BSRU BANSOMDEJ 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
โดย อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อ านวยการส านักฯ ได้พัฒนาฟอนด์ BSRU BANSOMDEJ ซึ่งประกอบ            
ไปด้วยอักษรไทยและอักษรละติน ซึ่งใช้ส าหรับสื่อสารอัตลักษณ์ “150 ปี ศรีสุริยวงศ์” ในการด าเนินงาน              
เพ่ือเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก ตามที่ได้เสนอไป
แล้วนั้น ขณะนี้ได้มีการพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้นเป็นฟอนด์ BSRU BANSOMDEJ (Version 2.0) โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบพยัญชนะบางตัวให้มีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้น และปรับปรุงอักษรละตินให้มี
มาตรฐานสากล เพ่ิมรูปแบบอักษรเป็น 6 รูปแบบ ประกอบด้วย Regular , Oblique , Bold Oblique และ 
Black และได้เริ่มเผยแพร่ ดังนี้ 
  1) ผ่านเว็บไซต์ www.behance.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์เสนอผลงานออกแบบของนักออกแบบ
จากทั่วโลก 
  2) ผ่านเว็บไซต์ www.font.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านฟอนด์โดยตรงของไทยที่มีสมาชิกเข้าใช้
บริการดาวน์โหลดกว่าล้านคน 
  3) หน่วยงานราชการและเอกชนที่ส าคัญในไทยได้น าไปใช้ในการออกแบบสื่อสาร 
  4) องค์กรเอกชนได้น าไปใช้ในงานการพาณิชย์ 
  5) ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ในต่างประเทศได้รู้จักฟอนด์ และน าไป review พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.12 ส่งรายชื่อโครงการบริการทางวิชาการแบบหารายได้ 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์           
ในด้านต่างๆ และให้ 15 หน่วยงาน ด าเนินการน าส่งโครงการเพ่ือการขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์โครงการ
บริการวิชาการแบบหารายได้ ซึ่งมีหน่วยงานที่น าส่งแผนด าเนินกิจกรรม แล้ว 2 หน่วยงาน คือ 1) ส านัก
โรงเรียนสาธิต และ2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 5.13 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการถอดบทเรียนเทคนิคการเรียนการสอนจากประสบการณ์ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 และส่งสรุปผลโครงการปฏิบัติงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ             
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 และรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ประแสอย่างยั่งยืน ชุมชนประแส อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

มติที่ประชุม รบัทราบ 

 5.14 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ณ Guangxi University for Nationalities  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต
โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม             
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน” ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ที่เมือง
หนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.15 ผลการด าเนินโครงการ “150 ปี ศรีสุริยวงศ์” 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดโครงการ ตามรอย 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
ในหัวข้อเรื่อง “ย้อนรอยสังคมสมัย ร.4 – ร.5 ผ่านวรรณกรรมจีน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.
2558 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ วัดบุปผารามวรวิหาร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.16 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจ าปี 2558  
  ส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ประจ าปี 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 ทั้งกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค               
โดยในกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 62 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 9 หลักสูตร) ในส่วนภูมิภาค รวม 6 จังหวัด                    
จังหวัดละ 4 – 6 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรต่างๆที่ก าหนดจัดขึ้นนั้นจะครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน  และยังมีการบริการรับจัดฝึกอบรมประเภท                 
In – house Training ให้แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน และขอความร่วมมือให้ส่งบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมให้แก่ผู้สนใจ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.17 การเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ 
  กรมกิจการพลเรือนทหารบกในกองบัญชาการกองทัพบก ได้แจ้งก าหนดกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 
พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยใช้ชื่อ “BIKE FOR MOM ปั่นเพ่ือแม่” ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 
พ.ศ.2558 เวลา 15.00 น. โดยกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
เป็นองค์ประธาน ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชานุญาตให้บุคคล คณะบุคคล



๑๔ 

 

จากส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้ งภาครัฐและภาคเอกช น รวมทั้ งประชาชนเข้ า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และตามเสด็จในขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเสื้อยืดพระราชทาน จ านวน 20 ตัว เพ่ือร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต้องเป็นผู้บริหาร โดยให้ส่งชื่อ – สกุล และรายละเอียดต่างๆ ไปยังกองบัญชาการกองทัพก ภายใน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายนายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล ด าเนินการ 

 5.18 หนังสือขอบคุณและการมอบหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ขออนุญาต ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง              
ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ภาวะผู้น า : กรณีศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง” ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือเป็นหนังสือที่ระลึกในการจัดงาน “คืนสู่เหย้าเทา – ชมพู 
ครบรอบ 100ปี” และเป็นอภินันทนาการแก่ผู้เข้าร่วมงานการบรรยายทางวิชาการของศาสตราจารย์ ดร.
สายหยุด จ าปาทอง รวมทั้งได้มอบหนังสือที่ระลึกให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                
จ านวน 5 เล่ม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.19 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จาก Edith Cowan University on June 23,2015 
  Associate Professor Jim Cross ตัวแทนจาก Edith Cowan University (ECU)             
มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาปรึกษาเรื่อง ก าหนดการเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือปรึกษาหารือ เรื่อง
โอกาสความร่วมมือทางวิชาการและการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ECU ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.20 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์
ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รายงานผลการจัดโครงการ “เรียนร่วมภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ระหว่างวันที่ 7 – 20 มิถุนายน พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.21 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจตามโครงการดังกล่าวลงเผยแพร่ใน 
สถานีโทรทัศน์ Money Channel , สถานีโทรทัศน์ PPTV , สถานีโทรทัศน์ TNN , หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 
, หนังสือพิมพ์แนวหน้า , ส านักข่าวไทย , และเว็บไซต์ MThai 



๑๕ 

 

  2) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการจัด
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ พระบรมมหาราชวัง และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
  3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HU – SO ระหว่าง
วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

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

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2558  
  ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2558 นั้น เพ่ือให้พิจารณาการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจ าปี 2558 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเหมาะสม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2558 และ
เพ่ือเสนอชื่อให้มหาวิทยาลัย จัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยให้สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา             
ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงต่อไป และด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 การส่งคืนหนังสือที่ยืมจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ส ารวจการส่งคืนหนังสือของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วน
ของนิสิตนักศึกษาทางส านักได้สอบถามเป็นระยะ ส่วนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในหน่วยงานต่างๆ  ทางส านัก
ได้จัดท าหนังสือทวงถามส่งไปยังหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ที่ยืมหนังสือ
ของส านักวิทยบริการฯ ส่งคืนหนังสือตามระยะเวลาที่ก าหนด   

มติที่ประชุม รับทราบ  และผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งคืนหนังสือไปยังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

 



๑๖ 

 

เลิกประชุม เวลา  12.12  น. 
 

 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


