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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๔. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
1๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
1๗. อาจารย์ทวีศักดิ ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๒๐. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สระยายโสม 
2๒. อาจารย์รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร   ปั้นหุ่น รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา   รัตนพลแสนย์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๕. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
2๖. อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
2๗. อาจารย์สมบัติ   สมศรีพลอย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๒๙. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๐. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
๓๒. อาจารย์พรรณา   พูนพิน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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3๓. อาจารย์สิทธิศักดิ์   จรรยาวุฒิ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3๔. อาจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี   เรืองไชยศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์   ฐานสุวรรณศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3๗. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหาม ี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๓๙. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
4๐. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
4๑. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
4๒. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
4๓. อาจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
4๔. อาจารย์สุภัทรา   โกษะโยธิน รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
4๕. อาจารย์ธนัญญา   คนอยู่ รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
4๖. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
4๗. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
4๘. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
๔๙. อาจารย์จักรพงษ์   กังวานโสภณ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ  
5๐. อาจารย์สายฝน   ทรงเสี่ยงไชย รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
5๑. อาจารย์กิตต ิ เชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
5๒. อาจารย์พรธิภา   ไกรเทพ รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
5๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
5๔. อาจารย์อารยา วาตะ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
5๕. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
3. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา   ดิลกสัมพันธ์ ติดราชการ  
๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ติดราชการ  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ติดราชการ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที ติดราชการ  
5. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ติดราชการ  
6. อาจารย์อนุรักษ ์ บุญแจะ ติดราชการ  
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ติดราชการ  
8. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ติดราชการ  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ติดราชการ 

1๐. อาจารย์พรรษา   ตระกูลบางคล้า ติดราชการ  
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๑๑. อาจารย์ถาวร   วัฒนบุญญา ติดราชการ  
๑๒. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ ติดราชการ  
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม ติดราชการ  
๑4. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน ติดราชการ  
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม ติดราชการ  
16. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น ติดราชการ  
17. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ ติดราชการ  
18. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม ติดราชการ  
19. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ ติดราชการ 
20. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์   อิสสระวิทย์ ติดราชการ  
21. อาจารย์อมลณัฐ   โชติกิจนุสรณ์ ติดราชการ  
22. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ ติดราชการ  
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ ติดราชการ  
24. อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ ติดราชการ  
25. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ ติดราชการ  
26. อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง ติดราชการ  
27. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ติดราชการ  
28. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ติดราชการ  
29. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ติดราชการ 
30. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิตย์ ติดราชการ  
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดี โดยมติของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2558 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  อนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์อนุรักษ์  บุญแจะ เป็นคณบดี
วิทยาลัยการดนตรี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์อนุรักษ์  บุญแจะ เป็นคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 

  ๑.   นางวลินเนศวร์   ธีรการุญวงศ ์
  2.   นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ ์
  3.   นางสาวสุนิสา รีรานนท์ 
  4.   นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ 
  5.   นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ 



๔ 

 

 1.2 รายงานผลการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558  
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายงานผลการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่                   
ภาคเรียนที่ 1/2558 นิสิตนักศึกษาที่รายงานตัวแล้ว ในการรับสมัครรอบที่ 2 ภาคปกติ ประมาณ 2,930 คน 
การรับสมัครรอบที่ 3 ไม่สามารถสรุปยอดได้เนื่องจากนิสิตนักศึกษาใหม่ต้องมารายงานตัว  ในวันที่ 28 
กรกฎาคม 2558 ส่วนการศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ) จะรายงานตัวนิสิตนักศึกษาใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 26 
กรกฎาคม 2558   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า การรายงานผล
จ านวนนิสิตนักศึกษาใหมท่ั้งหมด เพ่ือน าไปสู่การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน เช่น การจัดท าหนังสือ
เส้นทางสู่บัณฑิต ของแต่ละคณะรวมทั้งการด าเนินงานจัดการสิ่งต่างๆ ส าหรับการปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่ 
และสิ่งที่ควรด าเนินการ คือ ป้ายต้อนรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ต่อไปนี้ขอมอบหมายส านักประชาสัมพันธ์ฯ          
หากมีบุคลากรเข้าใหม่ หรือบุคคลภายนอกมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มๆ ควรจัดท าป้ายต้อนรับด้วย 
รวมทั้งการจัดท าป้ายแสดงความยินดี และป้ายอ่ืนๆ   

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป  

 1.3 การชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 
2558 กองนโยบายและแผน น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมหมาย  มหาบรรพต ได้ไปชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ที่ส านักงบประมาณ มีประเด็นที่ต้อง
ด าเนินการ คือ การใช้งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ควรเร่งใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้หมดก่อน                   
ส่วนงบ บ.กศ. ควรน ามาใช้หลังจากใช้งบประมาณแผ่นดินหมดแล้ว หากมหาวิทยาลัยใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดินไม่หมด ในปีถัดไปจะได้รับงบประมาณลดลง ขอมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน เร่งส ารวจสิ่งที่จะขอ
งบประมาณแผ่นดินในปีถัดไป เพ่ือที่กองนโยบายและแผนจะด าเนินการสังเคราะห์ความจ าเป็น และ                   
ควรให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  เลขานุการฯน าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไขในหน้า 9 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.5 จาก “งานเทคโนโลยีสื่อสาร” เป็น “งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา” 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 โดยมีการ
แก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเงินเดือนของข้าราชการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องการปรับเงินเดือน
ข้าราชการขึ้น 4 เปอร์เซ็นต ์นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิห็นชอบจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 ปรับขึ้นเงินเดือน 
4 เปอร์เซ็นต์ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเป็นผลงานของสภาคณาจารย์ฯ ทั่วประเทศ ดังนั้น               
ขอมอบหมายกองนโยบายและแผนด าเนินการของบประมาณในส่วนนี้ เพ่ือปรับขึ้นเงินเดือนให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

 3.2 การเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม                  
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  สืบเนื่องการขออนุมัติ เปิดสอนหลักสูตร                      
รัฐประศาสนศาสตร์ ของหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี                      
จ.สุพรรณบุรี ควรด าเนินการจัดท าให้เป็นศูนย์นอกที่ตั้งที่ถูกต้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. เพราะจะมี
โอกาสในการของบประมาณ การก่อสร้างอาคารโดยงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของหลักสูตร คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งข้อสังเกตว่า หลักสูตร รปศ. ที่จะเปิด จะครบรอบที่จะพัฒนาใหม่ จึงมีความกังวลว่า 
จะเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง  

  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม ทางฝ่ายวิชาการ    
ได้สอบถามทาง สกอ. แล้วว่าหลักสูตรที่จะเปิดในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งได้ต้องถูกเปิดสอนมาแล้ว 1 ภาคเรียน
แต่หลักสูตรนี้สภามหาวิทยาลัยไม่ได้บอกว่าไม่ให้เปิด เพียงแต่ตั้งข้อสังเกต เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตร                 
ที่ เกิดขึ้นอีก 2 ปี สามารถด าเนินการต่อไปได้ หากเกิดข้อขัดข้องสามารถน ามารวมในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ด าเนินการเรื่องหลักสูตร
ต่อไป และจัดท าแผนของบประมาณในการสร้างอาคารต่างๆ ที่หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมฯ   

 3.3 การด าเนินการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต  วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความคืบหน้าการด าเนินงาน                 
การจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 1) อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนที่ช ารุด ได้ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 2) อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 ที่ช ารุด ได้ศึกษาข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน มีการปรับปรุงเป็นจอใหญ่ทั้งหมด ซึ่งเป็นการใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ในส่วนนี้ต้องหารือ                 
กับคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องอีกครั้ ง 3) อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์  ทางบริษัทได้ เข้ามาส ารวจแล้ว                                 
เพ่ือจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวด าเนินการต่อไป 
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 3.4 การปรับปรุงพ้ืนที่ช้ันล่างอาคารช่อชงโค 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความคืบหน้าการปรับปรุงพ้ืนที่
ชั้นล่างอาคารช่อชงโค ขณะนี้คณะท างานได้ลงพ้ืนที่ปรับปรุง ได้เข้าพ้ืนที่ด าเนินการ และในส่วนของร้าน 
Lawson 108 ได้มอบพ้ืนที่ให้ทาง Lawson 108 แล้ว โดยจะรีบด าเนินการให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม                     

พ.ศ. 2558  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ   

 3.5 การเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ 
  นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯมี
หน่วยงานและองค์กรส่งข้อมูลรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 99 หน่วยงาน รวมจ านวน 5,201 คน และ
จะต้องไปรับเสื้อพระราชทานในต้นเดือนสิงหาคม 2558 หากรับเสื้อพระราชทานแล้ว จะแจ้ง ก าหนดการ              
ให้ทราบอีกครั้ง     

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.6 การส่งคืนหนังสือที่ยืมจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักวิทยบริการฯ ได้ส ารวจ
การส่งคืนหนังสือ ขณะนี้ยังส่งคืนไม่ครบ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ที่ยืมหนังสือของ                 
ส านักวิทยบริการฯ ส่งคืนหนังสือตามระยะเวลาที่ก าหนด หากท่านที่ค้างส่งหนังสือมีความประสงค์จะยืม
หนังสือสามารถยืมต่อได้ โดยการน าหนังสือให้เจ้าหน้าที่วิทยบริการฯ สแกนหมายเลขเข้าระบบการส่งคืนหนังสือ
ให้เรียบร้อยก่อน และการจัดซื้อหนังสือส าหรับห้องสมุดที่หน่วยฝึกปฏิบัติวิชาชีพสระยายโสมฯ               
จ านวน 450 เล่ม ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ นั้น ขอหารือเก่ียวกับงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือดังกล่าว    

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ศึกษาข้อมูลงบประมาณ  
ทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการจัดท าห้องสมุดนั้นรวมถึงวัสดุอ่ืนๆ ด้วยหรือไม่ เพื่อน าเข้าประชุมหารือจัดสรร
งบประมาณส าหรับจัดซื้อหนังสือ   

 3.7 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2558  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุม การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า
ดีเด่น ประจ าปี 2558 เมื่อได้รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว ขอมอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ รวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า
ดี เด่นเหล่านั้น เ พ่ือจัดท าเป็นวิดี โอน าเสนอในงานคืนสู่ เหย้า ในวันที่  19 กันยายน พ.ศ. 2558                           
และรายละเอียดต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการจะนัดประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง   

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ    
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/๒๕๕๔ ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง 
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ                
ในวันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘ นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                   
และต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเรื่องการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗   

มติที่ประชุม เห็นชอบ และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์  ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที  กรรมการ 
 4. อาจารย์สุรศักดิ์ เชื้องาม  กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.มงคล สมกิตติกานนท์  กรรมการ 
 6. อาจารย์วรรณภร ศิริพละ  กรรมการ 
 7. อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหาม ี  กรรมการและเลขานุการ 

 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  
  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/๒๕๕๔ ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  โดยมีวาระ 
การด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘ นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์เป็นไปด้วย               
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเรื่องการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยอาศัย
อ านาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ.๒๕๔๗   

มติที่ประชุม     เห็นชอบ และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี                     
คณะครุศาสตร์ 
 1. รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม  กรรมการ 
 5. อาจารย์ประยงค์ อ่อนตา  กรรมการ 
 6. อาจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน  กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศพั์ฒนโยธิน  กรรมการและเลขานุการ 
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 4.3 ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าประชุมปฏิบัติการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้มหาวิทยาลัยได้ทราบหลักเกณฑ์และ
แนวทางเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดให้มี การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ  
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอแก้ไขประกาศเรื่อง                    
ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความเหมาะสม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าประชุม
ปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 4.4 สรุปผลการพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร  
  คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาการให้ทุนพัฒนา
บุคลากร ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 มีผู้ขอรับทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร                  
จ านวน  11 ราย ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552 ข้อ 8 (4) ก าหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาจ านวนเงินทุนสนับสนุนการศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ได้รับทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท จ านวน 11 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ                     
ของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553    

มติที่ประชุม เ ห็ น ชอบ  ใ ห้ ผู้ ข อ รั บ ทุ น ไ ด้ รั บทุ น สนั บ สนุ น ก า ร ศึ กษ า ต่ อ ร ะดั บ ป ริ ญ ญา เ อก                                
และปริญญาโท จ านวน 11 ราย ตามวงเงินที่คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรก าหนด  

 4.5 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
  กองบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายให้จัดท าร่างบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ซึ่ งผ่ านการพิจารณาจากที่ประชุมอธิการบดี  รองอธิการบดีและผู้ ช่ วยอธิการบดี                        
ครั้งที ่11/2558 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง บัญชีอัตรา
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕๘ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14   
และได้สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 
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 5.2 สรุปการเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2558 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาและ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา ทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง ประจ าปี  พ.ศ.2558                           
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า ในการด าเนินงาน              
ได้จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 และค าสั่งอนุกรรมการ
ฝ่ายอารักขาฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการจัดประชุมส าหรับหัวหน้าหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์                  
และการประชุมฝ่ายอารักขาฯ ทั้งหมด ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4 
จากนั้น เวลา 13.00 น. จะเป็นการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ 2 เรื่อง คือ                   
การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2558 และการเตรียมความพร้อม                 
ในการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.3 การทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จ านวน 3 ฐานข้อมูล 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักพิมพ์ Cengage 
Learning (Indo – China) จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จ านวน 78 แห่ง ภายใต้ก ากับ/สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น จ านวน 3 ฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูล Academic OneFile 2) ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library 
และ 3) ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (e-Book) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณบดีทุกคณะประชาสัมพันธ์แจ้งให้คณาจารย์ทราบ  

 5.4 รายงานผลการศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการ
ศึ กษาดู ง านระบบฐานข้ อมู ลหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐ านคุ ณวุฒิ ร ะดั บ อุดมศึ กษาแห่ งช าติ                                 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตร ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า ควรจัดท าประกาศ                 
แจ้งให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทราบ ในการที่จะน าระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาใช้  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป  
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 5.5 รายงานผลการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการน าร่องคูปองพัฒนาครู 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์  คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รายงานผล                 
การลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการน าร่องคูปองพัฒนาครูกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม ควรส ารวจสถาบันที่จัด
อบรมหลายแห่งที่หน่วยงานต่างๆ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม แล้วส่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
อบรมเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาครแูละน ามาใช้ในการอบรมของมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณบดีครุศาสตร์ด าเนินการต่อไป  

 5.6  รายงานผลการรับสมัครนิสิ ต ให ม่  ประจ าปี การศึ กษา  2558 ประเภทรับตรง 
สอบคัดเลือก รอบสอง และระบบกลาง ADMISSIONS 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รายงานผลการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล                       
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงรอบสอง  
ประจ าปีการศึกษา 2558 และการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง ADMISSION รวมทั้ง 
การรับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม จากข้อมูลจ านวนนิสิต
นักศึกษาที่เข้าใหม่ประจ าปีการศึกษา 2558 แต่ละคณะสามารถน าไปวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตร
ต่างๆ ได้ โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีจ านวนนิสิตนักศึกษาน้อย ว่าจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร    

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป 

 5.7 รายงานการเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                
ณ ททบ.5  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา 
รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เดินทางไปบันทึกเทปในการถวายพระพรฯ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2558 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง ปี 2559” 
  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ได้จัดท าโครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง ปี 2559” 10 สาขาอาชีพ เพ่ือสรรหา คัดเลือก ประกาศเกียรติคุณ 
แก่ผู้หญิงที่มีความสามารถ มีประวัติการท างานโดดเด่นในสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งโครงการดังกล่าว  
จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 23 ปี โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในงานสัปดาห์ 
สตรีสากล เดือนมีนาคมของทุกปี สถาบันวิจัยฯ ในฐานะเลขานุการคณะผู้ด าเนินงาน จึงได้ขอความร่วมมือ         
ทางมหาวิทยาลัย เสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง” เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ดังกล่าว 



๑๑ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการเสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง”เพ่ือเข้ารับ                  
การพิจารณาคัดเลือกต่อไป  

 5.9 การร่วมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด 
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเ พ่ือการวิจัยและพัฒนา ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการร่วมสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนตาบอด จ านวนเงิน 22,300 บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  5.10 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารภาครัฐ (Smart Government) 
โครงการ ACSG ร่วมกับ TUV SUD สาธารณรัฐเยอรมนี (Joint Program) 
  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการ  ACSG  
กระทรวงไอซีที ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ TUV SUD เยอรมนี ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร
และการอบรมในหลักสูตร การเพ่ิมศักยภาพผู้บริหารภาครัฐ (Smart Government) “Joint Program”                
โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไป ให้ได้รับความรู้ เพ่ือเพ่ิม          
ขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างาน พัฒนาองค์กรในแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย                         
กับหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเรียนเชิญผู้บริหารที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรการเพ่ิมศักยภาพผู้บริหารภาครัฐ (Smart Government) ดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.11 รายงานการประชุมวาระวิสามัญของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งรายงานการประชุมวาระวิสามัญเพ่ือพิจารณาแนวทางขับเคลื่อน 
การด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558  
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5.1 ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.12 สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วย
โปรแกรม moodle และ SEO” รุ่นที่ 1 - 2  
  ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ส่งสรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัดการ
บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle และ SEO” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน พ.ศ.2558 
และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1064 อาคารสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๒ 

 

 5.13 รายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ โดยมี                    
ยอดรายจ่ายตามบัญชีรายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของส านักส่งเสริมวิชาการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2558 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

 5.14 รายงานผลการด าเนินโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งสรุปโครงการการประชุมสัมมนาการพัฒนา
คณาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                
และจังหวัดชุมพร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.15 รายงานการประชุมการตรวจสอบภายในงานยานพาหนะ 
  งานเลขานุการ ได้ส่ งรายงานการประชุมการตรวจสอบภายในงานยานพาหนะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

  นางสาวกัลย์ธมน  ภัคเวทพิสิษฐ์ กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า กระบวนการควบคุมภายใน
ของงานยานพาหนะยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งหลักฐานแฟ้มข้อมูลต่างๆ ใบเสร็จค่าน้ ามัน และเกี่ยวกับการบันทึก
รายการที่ยังไม่สมบูรณ์ ซ่ึงทางหน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต  วณิชยานันต์ ก ากับดูแลงานยานพาหนะ
ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 5.16 สรุปภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ตรวจ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย พรบ. 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รายงานผลการลงพ้ืนที่ตรวจของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข โดย ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ได้ก า หนดแผนลงพ้ืนที่ 
ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 แก่ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการ สถานบันเทิงและหอพัก ในพ้ืนที่ 
รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๓ 

 

 5.17 ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการท างาน 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558                  
ที่เห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานและให้
หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นว่า ร่างมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันอุดศึกษาในฐานะที่เป็น
หน่วยปฏิบัติและหน่วยงานที่ดูแลนิสิต นักศึกษาของสถาบัน จึงขอความร่วมมือด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.18 สรุปผลการด าเนินงาน 
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งสรุปผล 
การด าเนินงานโครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ณ บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.19 รายงานผลการจัดโครงการศึกษาดูงานฯ 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการจัดโครงการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือศึกษา          
แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาบัยราชภัฏเพชรบุรี และศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจารพระราชด าริ ระหว่างวันที่ 17 – 18 
กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.20 รายงานผลการด าเนินโครงการของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
   ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ดังนี้  
   1) โครงการ “พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557” รุ่นที่ 2 
   2) โครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิต 
ประเทศเพ่ือนบ้าน” 
   3) โครงการ “พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557” (กิจกรรมที่ 3 : 
ค่ายภาษาอังกฤษ) 
       4) โครงการ “The 1 DIMA-BSRU K-POP Camp ส าหรับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประจ าปีการศึกษา 2557 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๔ 

 

 5.21 รายงานผลการประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.22 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัด
กิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HU-SO ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ในวันพฤหัสบดีที่  
27 สิงหาคม  2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 ประชาสัมพันธ์จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  นางสาวอรุณี คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ทาง สกอ. ได้ส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษามาเรียบร้อยแล้ว จ านวน 7 คน ทางมหาวิทยาลัย
นัดรายงานตัวในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงขอความอนุเคราะห์กองกลางยกเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนนี้
และการช าระค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2558 จะมีการด าเนินการรอบเดียวหากนิสิตนักศึกษาไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมจะดึงรายชื่อออกจากระบบบัญชีของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งยังมีปัญหาเก่ียวกับระบบข้อมูลอยู่  

  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม ควรจัดท าเป็นนโยบายที่ชัดเจนว่า                
จะตัดสิทธิ์นิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมหรือไม่ หรือมีข้อยกเว้นอย่างไรบ้าง ส านักคอมพิวเตอร์                    
จึงสามารถน าไปพัฒนาหรือแก้ไขโปรแกรมได้  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องประชุมหารือวิธีการจัดท าระบบการช าระค่าธรรมเนียม 
ปีการศึกษา 2558  

 

 

 



๑๕ 

 

 6.3 การท าบุญแห่เทียนจ าน าพรรษา  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 
2558 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพถวายเทียนจ าน าพรรษา โดยมีนิสิตนักศึกษาภาคพิเศษร่วมแห่เทียนจ าน า
พรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี และเชิญชวนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                       
ร่วมท าบุญในครั้งนี้ และในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยก าหนดจัดกิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษาถวายแกว่ัดในกรุงเทพฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทุกหลักสูตรจะมีการประเมิน ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงควรเตรียมความพร้อมส าหรับ                  
การรับการประเมิน โดยมีประเด็นที่ส าคัญ คือ ตัวบ่งชี้การสนับสนุนการเรียนรู้ หากหลักสูตรใดจะขอข้อมูล
จากส านักวิทยบริการฯ ยินดีให้ข้อมูล โดยควรแจ้งล่วงหน้าเพื่อรวบรวมข้อมูลให้  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.5 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม ซึ่ง จัดท าขึ้นเพ่ือ
ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในด้านต่างๆ จึงขอความกรุณาทุก
หน่วยงานตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ที่ท่านประสบเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งการตอบค าถามจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป และหากตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วกรุณาน าส่งที่คณะด าเนินงานติดตามฯ 
ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.6 ทบทวนการใช้ค าว่า “นิสิต” และ “นักศึกษา” ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
  อาจารย์สิทธิศักดิ์  จรรยาวุฒิ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยควรทบทวนการใช้ค าว่า 
“นิสิต” และ “นักศึกษา” ในการเรียกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ    

 6.7 เรื่องการจัดท าปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
  อาจารย์สิทธิศักดิ์  จรรยาวุฒิ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยควรมีปฏิทินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการเรื่องเวลา    

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 



๑๖ 

 

เลิกประชุม เวลา  12.12  น. 
 

 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


