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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 2๔ กันยายน 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๗. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
1๘. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๑๙. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
๒๐. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ฯ 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๔. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา   รัตนพลแสนย์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๘. อาจารย์วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
๒๙. อาจารย์ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๐. อาจารย์บูรณจิตร   แก้วศรีมล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์ อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 



๒ 

 

 

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 

๓๒. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๔. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๕. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๖. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๓๙. อาจารย์พรรณนา พูนพิน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๐. อาจารย์สิทธิศักดิ์   จรรยาวุฒิ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๒. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๔. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๕. อาจารย์สมภาศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๖. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
4๗. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
4๘. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๔๙. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
5๐. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๑. อาจารย์อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๒. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
5๓. อาจารย์สุภัทรา โกษะโยธิน รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
5๔. อาจารย์ธนัญญา คนอยู่ รองผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
5๕. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
5๖. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
5๗. อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
5๘. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
๕๙. อาจารย์จักรพงษ์ กังวานโสภณ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ  
6๐. อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
6๑. อาจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
6๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตฯ 
6๓. อาจารย์อารยา วาตะ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 



๓ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ติดราชการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ ติดราชการ 

3. อาจารย์อนุรักษ์   บุญแจะ ติดราชการ 

4. อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ติดราชการ 

5. อาจารย์รวยทรัพย์ เดชชัยศรี ติดราชการ 

6. อาจารย์พรรษา   ตระกูลบางคล้า ติดราชการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร   ปั้นหุ่น ติดราชการ 

8. อาจารย์ถาวร   วัฒนบุญญา ติดราชการ 

9. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น ติดราชการ 

10. อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ ติดราชการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์   ฐานสุวรรณศรี ติดราชการ 

12. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ ติดราชการ 

13. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ ติดราชการ 
14. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ ติดราชการ 

15. อาจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ ติดราชการ 

16. อาจารย์ดุษฎี   เทิดบารมี ติดราชการ 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ ติดราชการ 

18. อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน ติดราชการ 

19. อาจารย์สายฝน   ทรงเสี่ยงไชย ติดราชการ 

20. อาจารย์กิตติ เชี่ยวชาญ ติดราชการ 

21. อาจารย์ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ ์ ติดราชการ 

22. อาจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว 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 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ สถาบันขงจื๊อมอบเครื่องดนตรีพื้นเมืองจีน 
  สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์มอบเครื่องดนตรี
พ้ืนเมืองจีน จ านวน 6 ชนิด รวม 19 ชิ้น ให้แก่วิทยาลัยการดนตรี เพ่ือเป็นการสนับสนุนและเพ่ิมทรัพยากร
ด้านเครื่องดนตรีพื้นเมืองจีนให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นเมืองจีนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ สรุปผลการประเมินงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา            
“สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” ประจ าปี 2558 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้ด าเนินการจัดงานคืนสู่ เหย้าศิษย์เก่า                
“สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ”ประจ าปี 2558 วันเสาร์ที่  19 กันยายน พ.ศ.2558 ณ อาคาร 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งกรรมการฝ่ายเลขานุการและการประเมินผลการจัดการ             
ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังกล่าว พบว่า การต้อนรับและการลงทะเบียน มีค่าเฉลี่ย   
ความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก รองลงมา คือ รูปแบบการจัดงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และ
ความเหมาะสมของวัน – เวลา ในการจัดงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯน าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 ในหน้า 9 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.5 แก้ไขข้อความจาก “การทดลองใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น จ านวน 3 ฐานข้อมูล” เป็น “การทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์             
เพ่ือการสืบค้น จ านวน 13 ฐานข้อมูล” 
 ในหน้า 11 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 5.2 แก้ไขมติจาก “รับทราบ การเปลี่ยนชื่อ
โครงการฯ เป็น “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา”” เป็น “รับทราบ การเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม เป็น “ศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี””  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดี             
คณะครุศาสตร์ ตามค าสั่งที่ 2005/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์              
สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ซึ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการสรรหาตามขั้นตอนในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 ข้อ 6 และ
ข้อ 7 ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญๆ ได้แก่ การเสนอชื่อ การตรวจสอบคุณสมบัติ การประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ การแสดงวิสัยทัศน์ การหยั่งเสียง และการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งการ



๕ 

 

ด าเนินการข้างต้น ได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เรียงตามล าดับ
ตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ 
  เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย (วิสามัญ) ครั้งที่ 3/2558 
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 เพ่ือพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 3.2 การสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดี             
คณะวิทยาการจัดการ ตามค าสั่งที่ 2006/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ซึ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการสรรหาตามขั้นตอนในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 ข้อ 6 และ
ข้อ 7 ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญๆ ได้แก่ การเสนอชื่อ การตรวจสอบคุณสมบัติ การประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ การแสดงวิสัยทัศน์ การหยั่งเสียง และการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งการ
ด าเนินการข้างต้น ได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เรียงตามล าดับ
ตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เชื้อแถว 
  2. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข 
  เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย (วิสามัญ) ครั้งที่ 3/2558 
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 เพ่ือพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.3 การส่งคืนหนังสือที่ยืมจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ “คืนตู้นี้มีโชค” โดยรณรงค์              
ให้คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาส่งคืนหนังสือที่ยืมจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตู้คืน
หนังสืออัตโนมัติเพ่ือชิงรางวัลแฟลชไดร์ท 8 GB เดือนละ 10 รางวัล 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.4 การทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จ านวน 13 ฐานข้อมูล 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่คณาจารย์ทั้ง 4 คณะ และนิสิตนักศึกษา ในวันและเวลาดังนี้  
  คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 8 – 9 ตุลาคม พ.ศ.2558 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 15 – 16 ตุลาคม พ.ศ.2558 
  คณะครุศาสตร์  วันที่ 21 – 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 
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  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วันที่ 29 – 30 ตุลาคม พ.ศ.2558  
  นิสิตนักศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม , 26 – 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 สามารถ            
ลงชื่อเข้าร่วมการอบรมผ่านหน้าเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการฯ http://library.bsru.ac.th/w2014 หรือ
สอบถามรายละเอียด โทร 1700 ต่อ 8801 , 8301 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.5 การตั้งชื่ออาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การตั้งชื่ออาคาร 
และชื่อห้องประชุมที่อยู่ในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งการตั้งชื่อ
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและจะน าเสนอให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ    

 3.6 การขอขยายเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ขยายเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่
นิสิตนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ และ ๔ – ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๓.๗ การใช้โปรแกรม Thai Journals Online (ThaiJO) 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าอบรมการใช้โปรแกรม Thai Journals 
Online (ThaiJO) ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นระบบการจัดการ และ
ตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) โดยใช้ platform ของระบบ 
Open Journal System (OJS) ที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) น ามาติดตั้งเพ่ือให้บริการกับ
วารสารวิชาการไทย เพ่ือตรวจสอบการคัดลอกข้อมูลหรือผลงานวิจัย รูปแบบของการใช้งาน ThaiJO                
เป็นระบบ web-based application ผู้ใช้สามารถท างานได้เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมใดๆ ลงในคอมพิวเตอร์ และการใช้งานใช้ผ่านโปรแกรม web browser ของผู้ใช้ เช่น Internet 
Explore Firefox หรือ Google Chrome เป็นหลัก  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขอเสนอชื่อนายคมสันฐ หัวเมืองลาด เพื่อพิจารณาเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2558 
  สาขาวิ ชานาฏยศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  ได้ มี มติ ในการประชุ ม                         
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2558 ให้เสนอชื่อ อาจารย์คมสันฐ หัวเมืองลาด เพ่ือขอรับ
พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏยศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2558 เนื่องจาก                  
อาจารย์คมสันฐ  หัวเมืองลาด ได้อุทิศเวลาหลายสิบปีในการเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาทางด้าน
นาฏยศิลป์ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้สร้างผลงานให้แก่
มหาวิทยาลัยอีกเป็นจ านวนมาก 

http://library.bsru.ac.th/w2014
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มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง                         
และก าหนดรับการเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปี 
2558 ภายในเดือนตุลาคม และน าเข้ากระบวนการพิจารณาต่อไป 

 4.2 การแจ้งข้อมูลรายรับและรายจ่ายของบุคลากรเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการจัดท า
ข้อตกลงกับธนาคาร 
  กองคลังได้ท าสรุปข้อมูลภาระหนี้สินของบุคลากลภายในมหาวิทยาลัย และได้จัดท ารายงาน
ข้อมูลรายรับและรายจ่ายของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ณ เดือนกันยายน 2558 พร้อมค านวณร้อยละ  
ของรายจ่ายต่อเดือน และเสนอความเห็นเพ่ือพิจารณาการเสนอสินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์  
ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีแนวคิด ดังนี้  
   1) แนวคิดด้านบวก เป็นการช่วยลดภาระหนี้สินที่มีหลายทางของบุคลากรให้รวมเป็นทางเดียว            
ในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงเกินไป  
   2) แนวคิดด้านลบ เป็นการส่งเสริมการสร้างหนี้ ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรบางท่านมีเงินเดือนไม่
เพียงพอต่อการหักหนี้ที่มี ณ ปัจจุบัน    

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดท าข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 4.3 ร่างประกาศแนวทางการประเมินบุคลากรด้วยระบบสังคมมิติฯ 
  กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าร่างประกาศฯ เรื่อง แนวทางการประเมินบุคลากรด้วยระบบ
สังคมมิติในส่วนของพฤติกรรมการท างานด้านความร่วมมือ การเอาใจใส่ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงและเกิดความเข้าใจในวิธีการประเมิน  
ซึ่งมีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 10 ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือน และได้มอบหมาย
ให้ส านักคอมพิวเตอร์จัดท าโปรแกรมการประเมินผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย 
  ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1) ควรแก้ไขชื่อร่างประกาศให้ถูกต้องและเหมาะสม  
  2) พฤติกรรมที่แบ่งในแต่ละด้านควรใช้ค านิยามที่ชัดเจน  
  3) ระดับการประเมิน ควรใช้ระดับ 5, 4, 3, 2, 1 
  4) กลุ่มผู้ประเมิน ควรตรวจสอบความถูกต้องและด าเนินการจัดท าประกาศ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้เป็นรูปแบบการประเมินที่สมบูรณ์ 

 

 

 

 



๘ 

 

 4.4 ขออนุมัติงบประมาณจ้างเขียนแบบอาคาร 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าจ้างวิศวกร
ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะการเขียนแบบต่อเติมอาคารบรรณราชนครินทร์ จ านวน 2,018,221.00 บาท  
(สองล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) เพ่ือยื่นเสนอของบประมาณเพ่ือต่อเติมอาคารจาก
งบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 
  1) การของบประมาณในการจ้างเขียนแบบ หน่วยงานควรตั้งงบประมาณข้ึนมาก่อน ซึ่งที่ผ่าน
มา ใช้งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา ในการจ้างเขียนแบบ  

 2) การจัดท าแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ได้มีการจัดสรรงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว                          
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งไม่มีการส ารองงบประมาณส าหรับการจ้างเขียนแบบ                      
และในระบบเงินฝากถอนคืน มีงบประมาณในส่วนของค่าปรับปรุงห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ                  
หากจะใช้งบประมาณในส่วนนี้เป็นค่าจ้างเขียนแบบก่อน ต้องด าเนินการออกประกาศและสามารถน าเงิน                  
ในส่วนนี้มาใช้ได ้

3) มอบหน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเงินฝากถอนที่ทุกหน่วยงานได้ด าเนินการถอนคืน                
เพ่ือด าเนินกิจการต่างๆ และท่ีควบคุมบัญชีเอง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติงบประมาณจ้างเขียนแบบอาคาร และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  
มหาบรรพต  ด าเนินการในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าจ้างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะการเขียนแบบ            
ต่อเติมอาคารบรรณราชนครินทร์  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1  มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 
  สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาได้จัดประชุมสภาม หาวิทยาลั ย                        
ครั้ งที่  9/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่  17 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ                        
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  กรมบัญชีกลาง ได้ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เร่งด าเนินการ
บันทึกรายการเข้าสู่ระบบ GFMIS เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การน าเงินส่งคลัง การก่อหนี้ผูกพัน              
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ได้แจ้งให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถเตรียมการและ
ด าเนินการขอใช้จ่ายเงินงบประมาณปีต่างๆ รวมถึงบันทึกรายการในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานด าเนินการ 

 



๙ 

 

 5.3 การเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 10 (The 10th CRISU-CUPT 
Conferenee) 
  ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งผู้บริหาร คณบดี และผู้น านิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมการประชุม
ความร่วมมือไทย – อินโดนีเซีย ครั้งที่ 10 (The 10th CRISU-CUPT Conferenee) พ.ศ.2558 ในหัวข้อเรื่อง 
“Enhancing Management and Leadership of Indonesian and Thai Universities The 10th CRISU-
CUPT International Conference toward the Implementation of Bandung Message 1015 
to Strengthen South Cooperation” ระหว่างวันที่ 27 – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ IICC – Bogor  
ประเทศอินโดนีเซีย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจ าปี 
2557 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดให้มีรางวัล TTF AWARD 
ประจ าปี 2557 เพ่ือเป็นการประกาศยกย่องผลงานค้นคว้าของนักวิชาการอันเป็นแบบอย่างของการท างาน
วิชาการที่มีคุณค่า สร้างสรรค์และเอ้ือประโยชน์ทางด้านภูมิปัญญาความคิดแก่สังคมไทย โดยในปีนี้มีอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือ ผศ.ดร.โดม  สว่างอารมณ์ ได้รับรางวัล ดี เด่น                   
ด้านมนุษยศาสตร์ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา             
เข้าร่วมงานเพ่ือเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจ าปี 2557 และรับฟัง
การแถลงนโยบายการเปิดรับผลงานทางวิชาการเข้าพิจารณารางวัลTTF AWARD ประจ าปี 2558 ในวันศุกร์
ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระหว่างเวลา 
08.30 – 11.40 น.   

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย            
เข้าร่วมงานและด าเนินการแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบและมอบประกาศนียบัตรต่อไป 

 ๕.5 รายงานผลการเข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการเข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ              
ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 งานเทศน์มหาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ                  
ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2558 งานเทศน์มหาชาติ 
ท านองหลวง เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๐ 

 

 5.6 การมอบทุนการศึกษาส าหรับนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2558 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติมอบทุนการศึกษา 
(แบบให้เปล่า) ให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน 20 ทุน เป็นเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.7 การแต่งตั้งหัวหน้างาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส านักวิทยบริการฯ ได้แต่งตั้งหัวหน้างานตามการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงาน
ภายในหน่วยงาน จ านวน 5 งาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานจัดการสารสนเทศ งานส่งเสริมการเรียนรู้
และประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และงานเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามที่สภามหาวิทยาลัย  
ได้อนุมัติกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 – 2561 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า ด าเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยน                 
โดยจัดท าเป็นค าสั่งมอบหมายงาน 

 5.8 รายงานผลการเข้าร่วมเสวนา เรื่อง “ใครได้ประโยชน์...จากกฎหมายนี้” 
  นางสาวสุภาพร  ซ่อนกลิ่น และนางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล ได้รายงานผลการเข้าร่วม
เสวนาเรื่อง “ใครได้ประโยชน์...จากกฎหมายนี้” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                   
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.9 รายงานผลการตรวจสุขภาพ คณาจารย์และบุคลากร ปี 2558 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รายงานผลการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่คณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558 และพบแพทย์              
เพ่ือฟังผลการตรวจสุขภาพ พร้อมรับค าแนะน าและปรึกษาปัญหาสุขภาพ ในวันอังคารที่ 1 กันยายน                  
พ.ศ.2558 ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการตรวจสุขภาพ จ านวน 154 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 แจ้งการรับสมัครนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 255๙ 
  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ได้แจ้งปฏิทินการรับสมัครและแผนการรับสมัครนิสิตใหม่ประจ า           
ปีการศึกษา 2559 โดยได้ด าเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน หรือความสามารถพิเศษ และประเภทรับตรง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๑ 

 

 ๕.11 นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
  นายชาตรี ตราชู นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับโล่พระราชทาน 
รางวัล หนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2558 และนายนภรัตน์               
รัตนวิชัย นิสิตชั้นปีที่  4 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทกลอนสด ในการประชันกลอนสด ครั้ งที่  25                       
“แก้วกวีศรีสยาม” จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ด าเนินการแจ้งสภา
มหาวิทยาลัยทราบและมอบประกาศนียบัตรต่อไป 

 ๕.12 รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย “สวัสดิการคณะครุศาสตร์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  คณะครุศาสตร์ ได้สรุปรายงานรายรับ – รายจ่าย เงินสวัสดิการคณะครุศาสตร์ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558) พร้อมส าเนาบัญชีเงิน
ฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายกองคลังตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า
สรุปรายงานรายรับ – รายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ๕.13 สรุปยอดเงินรายได้คงเหลือของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี 2558 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้แก่สถาบันวิจัย
และพัฒนา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อย จึงได้สรุปยอดเงินคงเหลือจ านวน 
222,840.09 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทเก้าสตางค์) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.14 สรุปยอดเงินสวัสดิการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งสรุปยอดเงินสวัสดิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองคลังตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าสรุป
รายงานรายรับ – รายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ๕.15 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้สรุปผลการประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2558 
  1) เงินกองทุนสุริยะ เห็นชอบและมอบหมายนิติกรพิจารณาการร้องขอ  
  2) การปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติตาม
นโยบายของรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว  มอบหมายกองนโยบายและแผนด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งสภาคณาจารย์ฯ
ทราบ 
  3) แผนรายละเอียดการลงทุน มอบกองคลังสรุปรายละเอียดแจ้งคณาจารย์ฯ ทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 



๑๒ 

 

 ๕.16 รายงานผลการจัดโครงการกลยุทธ์การบริหารการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รายงานผลการจัดโครงการกลยุทธ์การบริหารการปฏิบัติ
หน้าที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 18 – 20 กันยายน              
พ.ศ.2558 ณ โรงแรมวรรณารา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 126 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.17 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัด
กิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์
แนวหน้า ฉบับประจ าวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558 
  2) คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้ รายงานข่ าวประชาสัมพันธ์  HU-SO  
ประจ าเดือนกันยายน 2558  

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 ในวันพฤหัสบดีที่  
22 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๖.๒ การปรับปรุงรั้วและป้ายมหาวิทยาลัย 
  นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การปรับปรุงรั้วและป้าย
มหาวิทยาลัยจะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยจะเปิดทดลองใช้ ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๘ และจะเปิดเต็มรูปแบบ ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
สามารถขอบัตรผ่าน Easy past ได้ที่กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๖.๓ แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ ERP และ MIS ชั่วคราว 
  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ส านักคอมพิวเตอร์จะปิดปรับปรุง              
ระบบสารสนเทศ ERP และ MIS เป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ และจะเปิดให้ใช้งานระบบได้ตามปกติ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๓ 

 

 ๖.๔ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา             
ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน พ.ศ.2558 โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับผิดชอบ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 9 เครือข่าย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา  12.14  น. 

 
 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


