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การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา รักษาราชการแทนอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา รองอธิการบดี 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา   ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
8. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๒. อาจารย์สุเมธ ใจเย็น (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ฯ 
๒๐. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะ ฯ 
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๒. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ฯ 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สระยายโสม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
5. นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง หัวหน้าพัสดุ 

คณะกรรมการอ านวยการมหาวทิยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/25๕๘ วันเสารท์ี่ 1๘ มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา ๑0.00 น. 
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6. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต ติดราชการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ติดราชการ 
3. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ติดราชการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ติดราชการ 
๕. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิต ติดราชการ 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น. 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    
ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การตรงต่อเวลาในการเข้าที่ประชุม 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้จะมีผู้บริหารเข้าที่
ประชุมช้าและไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ ๒ – ๓ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต 
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ไปประชุมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ไปประชุมเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ แทนผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งเป็นการแจ้งให้ทราบว่าในช่วงเวลา
เดียวกันผู้บริหารหลายท่านต้องไปปฏิบัติภารกิจในที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
เพราะฉะนั้นต้องกราบขออภัยท่านประธานในที่ประชุมที่คณะกรรมการบางท่านเข้าห้องประชุมไม่ตรงเวลา  
หากสังเกตจะเห็นว่าท่านประธานจะมาตรงต่อเวลาทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้ หากท่านผู้บริหารไม่ติดภารกิจใด             
ขอความกรุณาให้ตรงต่อเวลาในการเข้าประชุมด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ การตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๘ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านการตรวจประเมินจากสภา
เทคนิคการแพทย์ ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับค าชื่นชมจากคณะกรรมการสภาเทคนิค
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การแพทย์อีกด้วย ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่เตรียมการอย่างดีเยี่ยมจนได้รับความไว้วางใจให้เปิดรับ
นิสิตนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๓ โครงการมอบทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา สุวรรณรัตน์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แจ้งเรื่องโครงการมอบทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา สุวรรณรัตน์                
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสครบรอบ                   
๖๐ พรรษา ในวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ อาคาร ๖ ชั้น ๕ โดยมี             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา สุวรรณรัตน์ อาจารย์วิมล สุ เสวี  คุณชัยอานันท์ สมบัติรุจิรา คุณสมศรี                 
ชัยสุริยเทพกุล และคุณมนัสนันท์ เดชอภิสิทธิ์ เป็นตัวแทนจากกองทุนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน             
ทุนทรัพย์ รวมเป็นเงิน กว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๑.๔ โครงการ “สัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ และ “พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ” 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงการ “สัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ “พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ” ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๑ ชั้น ๙ โดยมีผู้บริหารและนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ ประเทศ
อินโดนีเซีย และวิทยาลัยลิปปา ซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าร่วมโครงการนี้ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วม
แลกเปลี่ยนกระบวนการการจัดกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัย มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติ
รัตนศักดิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา เป็นผู้ดูแลและให้การต้อนรับ และขอเรียน
เชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๕ การจัดท าแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้ามาตรวจกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการท าแผนดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้ปรับข้อความ
บางส่วน และจะจัดตีพิมพ์ ก่อนวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ
จัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะ/ส านัก/สถาบันได้ท าแผนให้สอดคล้องกับแผน
มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

 ในหน้า ๙ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๔.๓ แก้ไขเพ่ิมเติม จาก “ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งสระยายโสม น าเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์การศึกษา  
นอกที่ตั้งสระยายโสม ครั้งที่ 1/2558 และ (ร่าง) การปรับแผนการด าเนินงานการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวาร
วดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เป็น “ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม น าเสนอมติที่
ประชุมคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม ครั้งที่ 1/2558           
การปรับแผนการด าเนินงานการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
และขอปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม เป็น หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม      
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”  

 และเพ่ิมเติมมติที่ประชุม จาก “มติที่ประชุม  เห็นชอบ การปรับแผนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้งสระยายโสม และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป” เป็น “มติที่ประชุม  
เห็นชอบ การปรับแผนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม และการปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป” 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากสภา
คณาจารย์และข้าราชการก าลังจะหมดวาระลง มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นประธาน กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า และกรรมการประเภทข้าราชการ
เป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ การรับสมัครได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกเป็นประธาน กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า และกรรมการประเภทข้าราชการเป็นสภาคณาจารย์
และข้าราชการ โดยเรียงตามหมายเลขที่สมัคร ดังนี้ 
  ผู้สมัครเป็นประธาน 
  หมายเลข ๑. ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร (ขอสละสิทธิ์) 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์  สิงห์ขจร  (คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับ
เป็นกรรมการติดต่อครบ ๒ วาระ) 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  แก้วเนียม 
    ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ 
    ๕. อาจารย์สิริชัย  เอ่ียมสอาด 
    ๖. อาจารย์ ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา  
  ผู้สมัครเป็นกรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า  ๑๔ ท่าน เลือก ๑๓ ท่าน ผู้สมัครเป็น
กรรมการประเภทข้าราชการ ๑๐ ท่าน เลือก 7 ท่าน โดยจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกในวันอังคารที่ ๑๗ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
และจะมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลคะแนนอีกครั้งก่อนจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับฐานเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากงานวินัยและ
นิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องการให้คณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาอีกครั้ง หากมีข้อแก้ไขหรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมให้แจ้งรายละเ อียดกับงานวินัยและ
นิติการ กองบริหารงานบุคคล เพ่ือจะได้ด าเนินการปรับแก้ไขต่อไป 

  ส่วนการปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล กล่าวเพ่ิมเติมว่า กองบริหารงานบุคคลได้น าเสนอบัญชี
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ๒ รูปแบบ และได้อธิบายรายละเอียดให้คณะกรรมการได้ทราบเรียบร้อยแล้ว  
โดยแบบที่ ๑ เป็นบัญชีเงินเดือนที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใช้อยู่ แต่ตัวเลขมาจากฐาน             
ในการก าหนด คูณ ๑.๕ (สายสอน) และคูณ ๑.๓ (สายสนับสนุน) แบบที่ ๒ เป็นบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง              
ซึ่งทั้งสองแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกัน ซึ่งได้น าเรียนให้คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาว่าจะ
เลือกแบบใด เนื่องจากแต่ละบัญชีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ส่วนตัวเลขของขั้นต่ าขั้นสูงหรือแม้กระทั่งแบบ ๑ หรือ
แบบ ๒ อัตราเงินเดือนที่เพดานสูงสุดจะเท่ากัน ต่างกันตรงระหว่างทางที่จะถึงขั้นต่ าหรือขั้นสูง หากมติ                    
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว จะต้องน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป เนื่องจากการก าหนดบัญชีเงินเดือนนั้นจะเห็นผลในระยะยาว และ
ส่งผลกระทบเป็นจ านวนมาก  
  ในช่วงของต าแหน่งประเภทวิชาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะ ทั่วไป จะมีเครื่องหมายดอกจัน 
หมายความว่ายังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการก าหนดบัญชีเงินเดือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาก าหนดขั้นต่ าให้แต่ละต าแหน่งไว้สูงมาก ฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก าลังปรับตัวเลขในส่วนของขั้นต่ า                  
ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้บัญชีเงินเดือนที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใช้มาเทียบแล้ว เมื่อคูณ ๑.๕ และ 
๑.๓ ขั้นต่ าข้ันสูงของข้าราชการกับพนักงานจะต่างกัน ยกตัวอย่างประเภทวิชาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบัติการ 
เริ่มต้นที่ ๑๙,๕๐๐ บาท ตามประกาศของมหาวิทยาลัยคือบรรจุปริญญาตรี แต่ในทางกลับกันช านาญการ                  
มีต าแหน่งสูงกว่า เงินเดือนขั้นต่ าอยู่ที่ ๑๗,๑๑๐ บาท ตัวเลขเหล่านี้ต้องมีการปรับเปลี่ยน จึงได้ปรึกษากับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ค านวณ เรื่อง
ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงให้เจ้าหน้าที่ศึกษาในหลายๆ แห่ง เพ่ือหาแนวทาง หลักเกณฑ์                 
มาพิจารณาว่าระดับปฏิบัติการไปสู่ช านาญการ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๖ ปี น า ๖ ปี คูณ ๘ เปอร์เซ็นต์ 
เพราะฉะนั้นช่องช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ จะปรับไปตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่นิ่ง หากคณะกรรมการพิจารณาว่าจะใช้แบบใดแล้ว กองบริหารงานบุคคลจะท าตัวเลขให้
ชัดเจนขึ้น และน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อไป 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายให้กองนโยบายและ
แผนพิจารณา และให้ข้อมูลในการตัดสินใจ 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ สอบถามเพ่ิมเติมว่า แบบที่ ๑ จากอาจารย์
เงินเดือนขั้นต่ า ๓๘,๕๕๐ บาท สมมติว่าจากอาจารย์ไปเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าหนดระยะเวลาไว้กี่ปีถึงจะ
ได้เงินเดือน ๗๐,๐๐๐ บาท 

  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล กล่าวเพ่ิมเติมว่า ถ้าเป็นบัญชีแบบช่วงเงินเดือนเป็นแบบ
เงินเดือนข้าราชการพลเรือน หรือแบบที่ ๑ จะเห็นว่ามีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ หมายความว่าอาจารย์
บรรจุเข้ามา ไม่ว่าเงินเดือนเท่าไรก็ตาม อาจารย์จะเงินเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๘,๕๕๐ บาท สามารถที่จะ
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ได้ ส่วนเงินเดือนขั้นต่ าของอาจารย์คือ ไม่มี เพียงแต่เงินเดือนที่อาจารย์จะขึ้นไปเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ หมายความว่าถ้าเงินเดือนอาจารย์น้อยกว่า ๓๘,๕๕๐ บาท หรือ
เท่ากับ ๓๘,๕๕๐ บาท ถ้าผ่านไปกี่ปีก็ตามเงินเดือนของอาจารย์ถึง ๕๙,๔๕๐ บาทแล้ว แต่ยังไม่สามารถท า
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้เงินเดือนของอาจารย์จะตัน เช่นเดียวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เงินเดือนตันอยู่ที่ 
๘๑,๑๔๐ บาท รองศาสตราจารย์เงินเดือนตันอยู่ที่ ๙๕,๙๔๐ บาท และศาสตราจารย์เงินตันอยู่ที่ ๑๐๔,๗๒๐ 
บาท จะไม่มีขั้นต่ าขั้นสูง มีแต่ค่ากลาง ซึ่งแตกต่างจากบัญชีแบบที่ ๒ คือ จะมีค่าบนกับค่าล่าง ยกตัวอย่าง          
ในช่องอาจารย์ ช่องค่าบน ๔๙,๐๐๐ บาท ช่องค่าล่าง ๒๘,๑๐๐ บาท หมายความว่าถ้าอาจารย์เงินเดือนน้อย
กว่าหรือเท่ากับ ๓๘,๕๕๐ บาท เวลาปรับขึ้นเงินเดือนจากผลการประเมินได้ ๔ เปอร์เซ็นต์ น า ๔ เปอร์เซ็นต์   
คูณ ๒๘,๑๐๐ บาท การใช้ฐานในการค านวณค่าบน – ค่าล่าง จะมีผลดีในเรื่องของเงินเดือน แต่สมมติว่า
อาจารย์เงินเดือนอยู่ที่ ๔๐,๐๐๐ บาท อาจารย์ได้รับผลการประเมิน ๔ เปอร์เซ็นต์ น า ๔ เปอร์เซ็นต์              
คูณ ๔๙,๐๐๐ บาท นี่คือข้อดีข้อเสียของฐานในการค านวณแบบบัญชีประเภทที่ ๒ ใช้ค่าบนค่าล่างในการ
ค านวณขึ้นเงินเดือน  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา สอบถามเพ่ิมเติมว่า ๓๘,๕๔๕ คือ ค่าเฉลี่ยกลาง 
สมมติว่าเงินเดือนอาจารย์ ๔๐,๐๐๐ บาท ได้เงินเดือนขึ้น ๔ เปอร์เซ็นต์ เหตุใดจึงไปคูณกับ ๔๙,๐๐๐ บาท          
ไม่คูณกับ ๒๘,๑๐๐ บาท 

  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล กล่าวเพ่ิมเติมว่า เพราะเงินเดือนของอาจารย์อยู่ในฐาน              
ค่าบน คือ ๓๘,๕๖๐ – ๕๙,๔๕๐ ถ้าอาจารย์เงินเดือนอยู่ที่ช่อง ๔๐,๐๐๐ บาท อาจารย์จะใช้ค่าบนในการ
ค านวณขึ้นเงินเดือน แต่ถ้าอาจารย์เงินเดือน ๓๘,๐๐๐ บาท จะใช้ค่าล่าง ๒๘,๑๐๐ บาท ในการค านวณขึ้น
เงินเดือน ซึ่งเป็นข้อดีและข้อเสียของการใช้ค่าบนค่าล่าง และบัญชีนี้ เป็นบัญชีที่กพ.และกพอ.เป็น                  
ผู้ค านวณมา แต่ได้ศึกษาแล้วค่าเฉลี่ยกลางมาจากค่าบนบวกค่าล่างแล้วหารสอง เพ่ือจะได้หาค่าล่างของช่วง
เงินเดือน อาจารย์จะเห็นว่า ๓๘,๕๔๕ กับค่าล่างของช่วงเงินเดือน ๓๘,๕๕๐ มีการปัดเศษ ฉะนั้นค่าเฉลี่ยกลาง
เป็นเพียงการบอกตัวเลขว่าค่ากลางของเงินเดือนคือเท่าไร  

  รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ สอบถามเพ่ิมเติมว่า ถ้าพิจารณาจากต าแหน่ง
วิชาการอาจารย์เงินเดือนตันที่ ๕๔,๕๕๐ บาท สมมติว่าอาจารย์สามารถท าต าแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
เงินเดือนของอาจารย์จะกระโดดขึ้นไปเป็น ๗๐,๘๗๐ บาท ใช่หรือไม่  

  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล กล่าวเพ่ิมเติมว่า เงินเดือนจะไหลขึ้นไปตามปกติ 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า นี่คือแบบที่ ๑ ที่ให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาว่าจะใช้รูปแบบนี้ในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือจะเลือกแบบที่ ๒ ในการ
เลื่อนเงินเดือน 
  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในแบบที่ ๒ จะเป็นแบบขั้นต่ าขั้นสูง คือมี
เงนิเดือนข้ันต่ า กับ เงินเดือนขั้นสูงมีชนเพดานเหมือนกัน ยกตัวอย่าง ต าแหน่งประเภทวิชาการ อาจารย์บรรจุ
วุฒิปริญญาตรี โท หรือเอก เงินเดือนขั้นต่ า เริ่มต้นที่ ๒๒,๕๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่บรรจุ
อัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน) ส่วนเงินเดือนขั้นสูง น ามาจากตัวเลขที่ คูณ ๑.๕ เงินเดือนชน
เพดานที่ ๕๙,๔๕๐ บาท ในช่องของผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ไม่มีเงินเดือนขั้น
ต่ า นั่นหมายความว่าอาจารย์มีคุณสมบัติพร้อมที่จะท าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เมื่อใด สามารถท าได้โดยที่
ไม่ต้องพิจารณาว่าเงินเดือนขั้นต่ าอยู่ที่เท่าไร เมื่อท าแล้วเงินเดือนจะขึ้นไปเรื่อยๆ จนชนเพดานอยู่ที่ ๘๑,๑๔๐ บาท 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ๙๕,๙๔๐ บาท ต าแหน่งศาสตราจารย์ ๑๐๔,๗๒๐ บาท  
  ส่วนของข้าราชการสายวิชาการ ในระดับผู้บริหาร ทางกพอ.มีประกาศในเรื่องของ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และมาตรฐานต าแหน่ง ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดขั้นต่ า เนื่องจากเวลา
ที่ผู้ขอประเมินเข้าระดับผู้บริหาร ระดับวิชาชีพ หรือเชี่ยวชาญ ถ้าเงินเดือนไม่ถึงขั้นต่ า ไม่สามารถขอประเมิน
ขึ้นต าแหน่งนี้ได้ จึงต้องก าหนดให้มีเงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูง แต่ประเภทวิชาการจะไม่มีก าหนด เนื่องจากเป็น
คุณสมมบัติทางสายวิชาการ ซึ่งมีความแตกต่างจากแบบที่ ๑ อย่างไร คือ สมมติว่าต าแหน่งอาจารย์ เงินเดือน 
๓๐,๐๐๐ บาท อาจารย์ได้รับผลการประเมิน ๔ เปอร์เซ็นต์ น า ๓๐,๐๐๐ คูณ ๔ เปอร์เซ็นต์ เงินเดือนจะขึ้นไป
เรื่อยๆ จนชนเพดาน จะไม่มีขั้นต่ า ขั้นสูง ใช้ตัวเงินเดือนจริง ซึ่งในช่วงระยะสองปีมานี้มหาวิทยาลัยใช้แบบที่ 2 
ในการขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการทุกท่านทราบ
พร้อมกันแล้วว่าข้อแตกต่างระหว่างแบบที่ ๑ คือใช้เงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูง เป็นตัวคูณเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการ
เลื่อนขั้น ส่วนแบบที่  ๒ คือใช้ เงินเดือนของตนเองคูณกับเปอร์ เซ็นต์ที่ ได้รับ  ซึ่ ง ได้มอบหมายให้                         
รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต และอาจารย์ ดร.            
เพ็ญพร ทองค าสุก ไปศกึษาข้อมูล 

  รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ กล่าวเพ่ิมเติมว่า เราได้มีการประชุมปรึกษา   
หารือกัน แต่ยังไม่ได้สรุปรายละเอียดชัดเจนว่า ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอ่ืนๆ มีความแตกต่างกันหรือไม่ ๒) การค านวณเงินเดือน ๒ วิธีนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องใช้จ่ายเป็นเงิน
เท่าไร ในเบื้องต้นได้พิจารณาว่าจะต้องหา ร่าง หรือ ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏมาเปรียบเทียบ ซึ่งยังไม่
ทราบรายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า เพราะฉะนั้นจะยังไม่ตัดสินใจ 
จนกว่าจะมีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนให้ทราบโดยทั่วกัน และเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งมหาวิทยาลัยและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้นขอมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมหมาย  มหาบรรพต อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์           
ไปศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและน าเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญและอาจมี
ผลกระทบกับมหาวิทยาลัย  
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  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านมีแนวทางหรือ
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องข้อบังคับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีพนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) จ านวน ๕๑๔ คน อยู่ในระหว่างท าสัญญา ๔ ระยะ บุคลากรที่อยู่ในระยะแรกกับ
ระยะแรกบรรจุ มีจ านวน ๒๐๐ คน ซึ่งจะเป็นช่วงเงินเดือนที่อยู่ในเกณฑ์บัญชีเงินเดือนขั้นต่ า ส่วนระยะที่สอง
และสาม จะใช้เกณฑ์บัญชีเงินเดือนขั้นสูง เมื่อพิจารณาแล้วมหาวิทยาลัยมีพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ในบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ าและขั้นสูงครึ่งต่อครึ่ง แต่จะหนักไปที่ระยะที่สองกับสาม เนื่องจากว่าในช่วงแรกมหาวิทยาลัย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากกว่า ๓๐๐ คน ในทางกลับกันพนักงานบรรจุใหม่ ประมาณ ๒๐๐ คน 
ฉะนั้นอยู่ในช่วงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ า อีกส่วนหนึ่งก็คือพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) เงินเดือนไม่
เท่ากัน แต่ส่วนใหญ่พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) อยู่นานมาก เมื่อมีการปรับฐานเงินเดือน ๓ ปี
ซ้อน เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ขึ้นจนถึง ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของ
มหาวิทยาลัย การขึ้นเงินเดือนในปี พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น อาจจะขึ้นในสัดส่วนหรืออัตราที่ไม่เท่ากัน ในส่วนของ
งบประมาณรายได้เงินเดือนค่อนข้างสูง การจัดสรรอัตราในรอบต่อไปเป็นเรื่ องที่หนักใจมากจะไม่มีพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ไปสอบเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เนื่องจากว่า
ถ้ามีการสอบเปลี่ยนเงินเดือนจะกลับไปเริ่มต้นที่ ๑๙,๕๐๐ บาท แต่ในทางปฏิบัติเงินเดือนขึ้นถึง ๒๐,๐๐๐ 
กว่าบาททุกคนแล้ว จึงขอความกรุณาคณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาเพราะในอนาคตงบประมาณในการ
จ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยจะสูงมากและอาจจะไม่สามารถจ่ายให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการต่อไป  และรับทราบ การปรับฐานเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  
มหาบรรพต อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ ไปศึกษา
ข้อมูลอย่างละเอียดและน าเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

 3.3 การเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๑๓   
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลือก รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที และ      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน เป็นผู้แทนจากคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ก๋าค า และ
นางสาวอรุณี คู่วิมล เป็นผู้แทนจากผู้อ านวยการส านักและสถาบัน และมีมติเห็นชอบให้เลือกนายสกนธ์  ชุมทัพ 
เป็นผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ด้านงบประมาณ) ส่วนประธานสภาคณาจารย์ จะทราบผลในวันที่ ๑๗ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และผู้ทรงคุณวุฒิภายในสภามหาวิทยาลัย เลือกกันเอง ๑ คน ผู้แทนสภาประเภท
คณาจารย์ประจ า เลือกกันเอง ๑ คน มีมติเลือกในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้งผู้แทนข้าราชการ
ประเภทวิชาการ/ทั่วไป และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ/ทั่วไป รวม 4 คน จะพิจารณาและ
ก าหนดวันอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน  
  สภามหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน               
โดยยกเลิกค าสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และมีค าสั่งที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ            
ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากการส ารวจมีหลายหน่วยงาน
ที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน หากยังไม่มีการแจ้งให้ทราบแสดงว่ายึดตาม
รายชื่อเดิม 

  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม สอบถามเพ่ิมเติมว่า มีต าแหน่งเลขานุการโดยใช้หัวหน้า
ส านักงาน ซึ่งทางส านักคอมพิวเตอร์ยังไม่มีหัวหน้าส านักงาน ในต าแหน่งนี้ส านักควรด าเนินการอย่างไร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในกรณีที่ส านักคอมพิวเตอร์             
ยังไม่มีหัวหน้าส านักงานอย่างเป็นทางการนั้น สามารถพิจารณาเลือกตามความเหมาะสมของส านักได้ 

  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส านักต้องท าหนังสือแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงาน และหากหน่วยงานไม่ได้เลือกเจ้าหน้าที่เป็นหัวหน้า
ส านักงานให้คณะกรรมการประจ าส านักปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักได้หรือไม่ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ประเด็นนี้ไม่เป็นปัญหา สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ แต่อย่างไรก็ตามให้ศึกษารายละเอียดในข้อบังคับให้ถี่ถ้วนเสียก่อน และให้หน่วยงานที่ยัง
ไม่ได้ส่งรายชื่อเร่งด าเนินการ โดยมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว เป็นผู้รวบรวมและท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน เพ่ือให้รักษาราชการแทนอธิการบดีลงนามในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว เป็นผู้รวบรวมและจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน 

 3.5 หนังสือขอบคุณจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในการจัด           
การเรียนการสอนระดับปริญญาโทตามหลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งคณาจารย์            
ไปช่วยสอน 2 รายวิชา คือ วิชาปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเดินทางไปสอน เมื่อ 13 – 15 
มกราคม พ.ศ.2558 และวันที่ 20 – 22 มกราคม พ.ศ.2558 โดยอาจารย์ผู้สอน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด อาจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหามี และดร.ไพรัช ถิตย์ผาด และวิชาหลักการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยอาจารย์ผู้สอน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ซึ่งเดินทาง         
ไปสอน เมื่อวันที่ 6 – 8 มีนาคม พ.ศ.2558 และวันที่ 27 – 29 มีนาคม พ.ศ.2558 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการจัดการเรียนการสอน         
ครั้งนี้ เป็นรูปแบบของการบริการวิชาการสู่สังคม ซึ่งการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



10 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา  http://uc.bsru.ac.th/  
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL                                                                   โทร 1018 

ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ไปสังเกตการสอน และได้ปรับแก้ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวว่า
เนื่องด้วยสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารของประเทศ ท าให้การท ากิจกรรม          
ในต่างประเทศต้องถูกระงับไป มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถเดินทางไปช่วยสอนในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้                                                                                                                                                             
แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยายินดีให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ      
ลาว เช่น การน านิสิตนักศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.6 (ร่าง) ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.
2557 – 31 มีนาคม พ.ศ.2558) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากกองบริหาร 
งานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าร่างปฏิทินการประเมินผลงานของบุคลากรประเภทต่างๆ                
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.2558) เพ่ือน ามาใช้พิจารณาปรับเงินเดือนและ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในแต่ละคณะ               
ขอความกรุณาให้ด าเนินการให้รอบคอบ มีความรัดกุม และมีความเป็นธรรม เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียน
ขึ้นภายหลัง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.7 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงาน เพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา                
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการเตรียมงานเพ่ือเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์           
(ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก ในปีพ.ศ.2561 คณะอนุกรรมการด าเนินงานในด้านต่างๆ ได้จัด
ประชุมมาอย่างต่อเนื่อง  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการด าเนินงานเพ่ือเสนอชื่อสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลกนั้น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหญ่ขึ้น ๑ ชุด โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการ และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้น ๓ ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดท าข้อมูลภาคภาษาไทย มีศาสตราจารย์               
กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค เป็นประธาน คณะอนุกรรมการจัดท าข้อมูลภาคภาษาอังกฤษ มีศาสตราจารย์ดร.
อุดม วโรตมสิกขดิตถ์ เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ มีอาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ 
เป็นประธาน  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  กล่าวเพ่ิม คณะอนุกรรมการด าเนินงาน                  
เ พ่ือเสนอชื่ อสมเด็ จ เจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุ ริ ยวงศ์  (ช่ ว ง  บุนนาค)  เป็นบุคคลส าคัญของโลก                          
ด้านประชาสัมพันธ์ ได้มีเครือข่ายซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมจากสื่อต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น                  
สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์  และหนังสือพิมพ์ ซึ่ งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าไทม์ไลน์                        
ในการประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมประจ าเดือน นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอผ่านสื่อต่างๆ 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานเพ่ือเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลกนั้น 
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งทั้ง ๒ กระทรวง ได้รับ
ทราบและส่งหนังสือตอบกลับมาทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วว่า ถ้าบุคคลที่เสนอชื่อไม่ได้เสนอผลงาน           
ที่เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรมสามารถเสนอชื่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการได้โดยตรง ส่วนช่วงเวลาของ           
การน าเสนอชื่อหากจะประกาศยกย่องในปีพ.ศ.๒๕๖๑ จะต้องน าเสนอชื่อภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ และทางยูเนสโก้จะมีการประชุมใหญ่ในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณา หากเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จะได้รับการประกาศยกย่องให้เป็น
บุคคลส าคัญของโลก ในปีพ.ศ.2561 และช่วงระยะเวลาในการเฉลิมฉลอง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนของการด าเนินงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๓.๘ ขออนุญาตน านักวิจัยไปน าเสนอตามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดโครงการประชุมวิชาการการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัย                 
ในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเผยแพร่งานวิจัย 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘  

  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา  กล่าวเพ่ิมเติมว่า สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ส่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมน าเสนองานวิจัย โดยมีนักวิจัยจากคณะครุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม ๑๐ โครงการ ซึ่งได้รับรางวัล ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก ได้รับรางวัล
ระดับดีมาก ๒ รางวัล โดยอาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ จากคณะครุศาสตร์ และอาจารย์จรัญ ประจันบาล 
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอีกเรื่องที่เป็นเรื่องน่ายินดี คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้บรรยายเป็นห้องใหญ่ โดยอาจารย์
ดุษฎี เทิดบารมี จากคณะครุศาสตร์ ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมของ
มหาวิทยาลัยที่มีผลงานทางด้านวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา                                                                                                                                     
 4.1 (ร่าง) โครงการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ                 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัดท า (ร่าง) โครงการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพ่ือถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุ ครบรอบ 60 
พรรษา เพ่ือช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า มี ๓ เรื่องเสนอให้                 
ที่ประชุมพิจารณา เรื่องแรก จากวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการมอบ
ทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตั้งกองทุนเพ่ือถวายเป็น               
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุ ครบรอบ 60 
พรรษา จึงได้ส่งร่างโครงการดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งโครงการนี้ยังมิได้มีการตั้งชื่อ จึงต้องการให้
คณะกรรมการร่วมพิจารณาร่างโครงการจัดตั้งกองทุนการศึกษาและตั้งชื่อโครงการ เรื่องที่สอง ต้องการให้
คณะกรรมการพิจารณาคือ กลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) อาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ทั้งอดีตและปัจจุบัน) ๒) บุคคลทั่วไปที่มีจิตศรัทธา ซึ่งคิดว่าจะเพ่ิม
อีกข้อหนึ่งคือ ๓) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วย เรื่องที่สาม มหาวิทยาลัยได้จัดท าร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินบริจาค พ.ศ.... ขึ้น หากคณะกรรมการ
อ านวยการเห็นชอบจะได้ด าเนินการเพ่ือเสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาต่อไป 

  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติม สืบเนื่องจากหลายสาเหตุ สาเหตุ
แรก คือ มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาเงินทุนเพ่ือสนับสนุนนิสิตนักศึกษา ซึ่งนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานทางครอบครัวไม่ค่อยดีนัก และเป็นการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษามากขึ้นอีกด้วย สาเหตุที่สอง สืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา                    
สุวรรณรัตน์ เคยเป็นผู้อ านวยการสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการสมุทรปราการ และมีนิสิตนักศึกษาของ
สถานีที่มีความเคารพศรัทธาได้บริจาคเงินทุนการศึกษาในนามผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา สุวรรณรัตน์ ได้เงิน
กว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้เป็นทุนการศึกษา และเหตุที่สาม คือ  มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้หน่วยงานสังกัดอุดมศึกษาจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือร่วมสดุดีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ             
๑) กิจกรรมทางวิชาการ โดยมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว เป็นผู้รับผิดชอบ ให้จัดโครงการ
ใหญ่ขึ้น ๑ โครงการ แล้วภายใต้โครงการใหญ่นั้น มีโครงการทางวิชาการเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒) กิจกรรมการกุศล คือการจัดตั้งกองทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกองทุนดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะขอให้ผู้มีจิตศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ หรือบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษย์ปัจจุบัน
หรือศิษย์เก่าร่วมบริจาค เพ่ือสมทบทุนการศึกษา ซึ่งเป้าหมายกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง
จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องช่วยกันสนับสนุน และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ 
ปรับแก้ร่างโครงการให้สอดคล้องกับโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ที่เป็นปีมหามงคลต่อเนื่องกันถึง 
๓ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์
ที่จัดโครงการนี้เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคล อีกทั้ งโครงการดังกล่าวไม่สามารถจบสิ้นภายใน ๑ ปี ได้               
จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ถ้ากองทุนมีผู้บริจาคเพ่ิมมากขึ้น และทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะมอบให้นั้นไม่
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เพียงแต่มอบให้นิสิตนักศึกษาเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะมอบให้แก่นักเรียนระดับประถมและมัธยมด้วย ส่วนจะ
มอบทุนการศึกษาเมื่อไร อย่างไรนั้น อย่างกรณีโครงการมอบทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา                 
สุวรรณรัตน์ ท่านตั้งเป้าไว้ว่า ๑ ปี จะมอบทุนการศึกษาประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท โดยระบุไว้ว่าแต่ละคณะได้
ทุนการศึกษาเท่าไร ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนไปพิจารณาว่าจะมอบทุนการศึกษานี้ให้แก่
นักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาคนใด และหากมหาวิทยาลัยมีเงินกองทุนอ่ืนๆ ก็จะด าเนินการในลักษณะเดียวกัน 
ซึ่งคิดว่าเป็นโครงการที่ดีและเมื่อร่างโครงการเสร็จสิ้นแล้วสามารถด าเนินการได้ ส่วนในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารมอบหมายให้ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมรับบริจาคทุนการศึกษาให้
ทราบโดยทั่วกัน ทุกครั้งที่มีการบริจาคมหาวิทยาลัยควรมีประกาศนียบัตรมอบให้แก่ผู้บริจาคและเผยแพร่
ข้อมูล เผยแพร่ชื่อเสียง ซึ่งคณะกรรมการสามารถแสดงเจตจ านงในการบริจาคเงินส าหรับกองทุนเพ่ือ
การศึกษาได ้

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด กล่าวเพ่ิมเติม ขอร่วมสนับสนุนกองทุน       
เพ่ือการศึกษา จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติม ขอร่วมสนับสนุนกองทุนเพ่ือการศึกษา 
จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ กล่าวเพ่ิมเติม ขอร่วมสนับสนุนกองทุน     
เพ่ือการศึกษา จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  

  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา กล่าวเพ่ิมเติม ขอร่วมสมสนับสนุนกองทุนเพ่ือการศึกษา จ านวน 
100,000 บาท 

   รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอเสนอชื่อกองทุนว่า              
“กองทุนการศึกษา มบส. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พ.ศ.2558” 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา และมอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ ปรับแก้ร่างโครงการให้สอดคล้องกับโครงการ “ปณิธานความดี              
ปีมหามงคล” ที่เป็นปีมหามงคลต่อเนื่องกันถึง ๓ ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีมติให้ตั้งชื่อกองทุนว่า “กองทุนการศึกษา มบส. เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา พ.ศ.2558” 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และน าสรุปมติที่ประชุมแจ้งคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงาน
จัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษเสร็จสิ้นแล้ว  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพ่ือการน ามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับระดับชาติและนานาชาติ 
และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีมติให้จัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษ                 
เพ่ือพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ส่วนสารสนเทศมหาวิทยาลัยภาคภาษาไทยนั้นจะมีค าสั่ง               
อีกชุดหนึ่งซึ่งด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย ได้ด าเนินการและมี
การปรับแก้แล้วส่วนหนึ่ง เมื่อจัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัยภาคภาษาไทยเสร็จสิ้น คณะกรรมการจัดท า
สารสนเทศมหาวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษจะมีหน้าที่แปลข้อมูล ซึ่งการท างานทั้ง ๒ ส่วนนี้ ไม่ได้ด าเนินการ
เพียงรูปเล่มเท่านั้น แต่รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การน าเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ การท า Video Tape 
Recorder (VTR) ด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.3 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวทางการขยายช่องทางการให้บริการช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด และจะมีการจัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลง ในวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ               
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสนั้น มหาวิทยาลัยจะได้รับความสะดวกในการช าระเงิน               
ทั้งนิสิตนักศึกษา รวมถึงนักเรียนที่สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ประสานงาน
กับทางส านักคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถใช้บริการได้หลังจากวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  

  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากที่ได้ประสานงานกับบริษัทเคาน์เตอร์
เซอร์วิสนั้น เมื่อมีการเพิ่มบริษัทที่ท าหน้าที่รับช าระเงิน สิ่งที่เป็นผลกระทบ คือ การออกรหัสบาร์โค้ด จากเดิม
ที่ด าเนินการกับทางธนาคารจะมีข้อมูลจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับธนาคาร                  
ซึ่งทางบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสมีรายละเอียดที่มากกว่านั้น กล่าวคือ จะต้องมีการเพ่ิมข้อมูลในส่วนของ            
บาร์โค้ดนั้น โดยระบุวันสิ้นสุดการช าระเงิน การเช็คดีกริด และได้ประสานกับทางบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้ว
ว่ามหาวิทยาลัยจะต้องปรับรูปแบบอย่างไร ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินไปถึงขั้นตอนสรุปว่าจะต้องเพ่ิมข้อมูลในส่วนใด 
และได้ประสานงานกับทางธนาคารในเบื้องต้นว่าสามารถด าเนินการได้ เพราะจะส่งผลกระทบกับทางธนาคาร
ว่าจะต้องเอาบาร์โค้ดนั้นไปทดลองใช้ หลังวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดว่ายังคงด าเนินการเรื่องนี้ไม่ได้
เพราะมีหลายธนาคาร ที่ยังไม่ได้ยืนยันรายละเอียดนี้ แต่นิสิตนักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้ง ๒ รูปแบบ 
อาจจะมีช่องว่างในเรื่องของการด าเนินการ ซึ่งจะต้องใช้ในรูปแบบเดิมไปก่อน เนื่องจากมีนิสิตนักศึกษา
บางส่วนช าระค่าบริการแล้ว โดยจะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะเริ่มใช้บาร์โค้ดชุดใหม่ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไร   
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า จะต้องก าหนดให้ชัดเจน 
เพราะว่าจะน าไปสู่การประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และหากมีความสะดวกมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์
แก่มหาวิทยาลัย เพราะจากที่ผ่านมาจะเห็นว่าจ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษามีจ านวนมากแต่จ่ายเงินเพียง ๒๐๐ 
บาท ในแต่ละคณะมาสมัคร ๕,๐๐๐ คน จ่ายเงินเพียง ๑,๐๐๐ กว่าคน ซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจากความสะดวก
ในการจ่ายเงิน ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย มากยิ่งขึ้น 
และมอบหมายให้ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  
อินทรสมพันธ์ ด าเนินการเรื่องนี้ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ ด าเนินการเรื่องนี้ต่อไป 

 5.4 การประชุมระดมความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย 
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยในรูปแบบ 
Public Hearing โดยมุ่งที่จะให้องค์กรและสถาบันในจังหวัดต่างๆ ได้มีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการเสนอแนะ
ประเด็นเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่ งศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนประจ า
กรุงเทพมหานคร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย จัดการประชุมระดม
ความคิดภายในองค์กร เพ่ือหาประเด็นส าคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนประเทศและส่งตัวแทน จ านวน 3 ท่าน เข้าร่วม
แสดงความเห็นในเวทีรับฟังความเห็นเพ่ือการปฏิรูป ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 - 
16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  กล่าวเพ่ิมเติมว่า เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้
ความส าคัญ เพราะมี 2 - 3 เรื่องท่ีต้องเร่งด าเนินการและติดตามสอบถามอย่างต่อเนื่อง คือ 1) คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ลงมายังหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย และได้เชิญหัวหน้า
หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ มีรูปแบบหรือวิธีการอย่างไรในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต สืบเนื่องจากประเทศไทยมีการคอรัปชั่นพุ่งสูงขึ้นในล าดับที่ 85 ซึ่งถือว่าเป็น
ประเทศท่ีมีการคอรัปชั่นสูงมาก ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่าจะมี
มาตรการอย่างไร มีการอบรมคณาจารย์และจัดท าหลักสูตรให้นิสิตนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วเป็นบุคคลที่มี
ศักยภาพไม่เกิดการคอรัปชั่น 2) ส่งตัวแทนภายในองค์กร จ านวน 3 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวที           
รับฟังความคิดเห็นเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย โดยมอบหมายให้คณะทั้ง 4 คณะและผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีร่วมกันระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในองค์กรว่ามีความคิดเห็นอย่างไร เ พ่ือเข้าร่วมประชุม 
รับความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในแบบตอบรับการเข้า
ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือการปฏิรูป จะมอบหมายให้ใครเป็นผู้ส่งแบบตอบรับให้กับศูนย์ประสานงาน
รับฟังความคิดเห็นฯ ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งตัวแทน 1 คน คือ อาจารย์ ดร.
ทัชชญา วรรณบวรเดช   

  อาจารย์สุเมธ ใจเย็น กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับคณะวิทยาการจัดการ ส่งตัวแทน ๑ คน คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์  สิงห์ขจร  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอให้คณะแจ้งรายชื่อมาที่
ส านักงานอธิการบดี โดยมอบหมายให้นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล เป็นผู้ส่งแบบตอบรับให้กับศูนย์
ประสานงานรับฟังความคิดเห็นฯ และด าเนินการเรื่องจัดรถรับ – ส่งด้วย              

มติที่ประชุม รบัทราบ และมอบหมายให้คณะทั้ง 4 คณะและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีระดมความ
คิดเห็นของบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือเข้าร่วมประชุมรับความคิดเห็นเพ่ือการปฏิรูป และมอบหมายให้             
นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล เป็นผู้ส่งแบบตอบรับให้กับศูนย์ประสานงานรับฟังความคิด เห็นฯ และ
ด าเนินการในส่วนอื่นๆ ด้วย              

 5.5 ขอเชิญร่วมงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2015” 
  สมาคมผู้พิมพ์ ผู้ผลิต และผู้จัดจ าหน่ายวัสดุการศึกษา หรือ WORLDDIDAC Association 
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ร่วมกันจัดงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2015” งานวัสดุ สื่อ เทคโนโลยี และ
บริการส าหรับการศึกษาและการฝึกอบรมชั้นน าของอาเซียน และการประชุมผู้น าทางการศึกษา “เอเชีย                 
เอ็ดดูเคชั่น ลีดเดอร์ ฟอรั่ม / เอ็ดดูเคชั่น พาร์ทเนอร์ชิฟ ฟอรั่ม” ในวันที่ 18 – 20 มีนาคม พ.ศ.2558              
ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.6 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานผลการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คือ 
โครงการครอบครัวต้นแบบสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาวิถีสระพังลานอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการน าปราชญ์
ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 – 17 มกราคม พ.ศ.
2558 ณ ชุมชน หมู่ 6 ต าบลสระพังลาน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.7 รายงานผลการเข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการเทศกาลดนตรีและการแสดงนานาชาติ 
  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดจัดโครงการเทศกาลดนตรีและ            
การแสดงนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี 8 ระหว่างวันที่ 8 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ หอศิลปะ
และวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอาจารย์วิทวัส กรมณีโรจน์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับ
เกียรติเข้าร่วมการแสดงบัลเล่ต์ชุด “Paquita Grand pas / la Grand Pas de quatre” ในวันพฤหัสบดีที่ 
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันซีคอนเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 
  สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันซีคอนเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2557 
ประเภท TEAM JAZZ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และประเภท DOUBLE TEAM JAZZ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ซึ่งจัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบริษัท ซีคอน                 
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ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนแสควร์                
ศรีนครินทร์ โดยมีอาจารย์วิทวัส กรมณีโรจน์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๙ รายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 
  อาจารย์ทวีวัฒน์  อินรีย์ อาจารย์สไบทิพย์  คีมทอง และอาจารย์ Ana Camaligan ได้ส่ง
รายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดีในการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย          
ในอาเซียน” ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง ศภ ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์    ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๕.๑๐ รายงานโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือบริการวิชาการสู่ชุมชนแบบย่ังยืน 
  สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนแบบยั่งยืน “การจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพดนตรีจากพ่ีสู่น้อง” 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา เป็นประธานโครงการ
อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร เป็นที่ปรึกษาโครงการ และได้จัดส่ง
คณาจารย์และนักศึกษาฝึกสอนเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเทอดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและดนตรี ระหว่างสาขาวิชาดนตรีและโรงเรียนเทอดไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๑๑ รายงานผลการเข้าร่วมแสดงผลงาน 
  อาจารย์ณัฐพร  เพ็ชรเรือง และอาจารย์วิทวัส กรมณีโรจน์ จากสาขาวิชานาฎยศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญจากส านักธรรมเทียนเป่า ซึ่งอยู่ในความสนับสนุนของมูลนิธิปรีดา
วิภาต เป็นตัวแทนประเทศไทย ในนาม THE DRIFTING RAIN YOUTH OF THAILAND เข้าร่วมแข่งขัน                 
ในระดับนานาชาติ ณ เมืองแดกู ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้สาธารณชนทั่วโลกได้รับชม รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด
ศิลปะการแสดงของไทย ทั้งนี้ตัวแทนประเทศไทยได้รับรางวัล The Best Aesthetic Award ซึ่งเป็นรางวัล
เกี่ยวกับความงามการแสดงทางด้านสุนทรียภาพ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 
๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี                  
ศรีสุริยวงศ์  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการที่จะช่วยมหาวิทยาลัยพัฒนาไปในทิศทางที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะมี
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หน้าที่ส่งเสริมกิจการทุกอย่างของมหาวิทยาลัย ต่อไปนี้ขอให้เป็นแนวปฏิบัติ คือ น ารายงานผลการประชุมของ 
สภาทั้ง 4 สภาของมหาวิทยาลัย เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทุกครั้ง    

  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล เพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า เลขานุการของสภา
วิชาการ ได้ด าเนินการจัดท าสรุปรายงานการประชุมสภาวิชาการเป็นเอกสารไม่เกิน 2 หน้า น าขึ้นเว็บไซต์ของ              
สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ   

  ประธาน เพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย            
ถ้ามีโอกาสอธิการบดีควรเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุดนี้ เพราะว่าจะได้แนะน าจากคณะกรรมการ
โดยตรงว่าจะช่วยมหาวิทยาลัยพัฒนาอะไรได้บ้าง เนื่องจากถ้ารับทราบจากมติที่ประชุมอาจได้รายละเอียดไม่
ครบถ้วน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากข้อเสนอแนะของ            
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล เป็นเรื่องที่ดีที่ควรด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยมติที่ประชุมของ
สภาทั้ง 4 สภา สามารถน าข้ึนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้เป็นเรื่องท่ีดีมาก  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๑๓ การด าเนินงานของโครงการศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
  ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ                  
วันวาเลนไทน์ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจตามโครงการซึ่งผลการส ารวจได้เผยแพร่ลงในสื่อต่างๆ ดังนี้ 
  ๑) รายงานเรื่องเด่นเย็นนี้ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ๒) รายการข่าววันใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ๓) หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๑๔ รายงานผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท ง. 
  อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฟุตบอล ได้น านักฟุตบอลเข้าร่วม
แข่งขันฟุตบอลเชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท ง. โดยในรอบที่สาม เป็นการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๑๕ การบริการสืบค้นกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clippings) 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใช้บริการสืบค้นกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News 
Clippings) ซึ่งเป็นการตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า ๓๐ ฉบับ 
ผ่านเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการฯ โดยคลิกที่ไอคอน iQNewsClip 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ  ก๋าค า กล่าวเพ่ิมเติมว่า การบริการสืบค้นกฤตภาคข่าวออนไลน์ 
เป็นการให้บริการอีกบริการหนึ่งของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบริการหลักก็คือ News 
Center โดยเป็นการตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ            
ในรูปแบบที่คมชัดสะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาวด าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์                    
สามารถหาข่าวสารย้อนหลังได้ถึง 10 ปี ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
และรวดเร็ว พร้อมระบบการอ้างอิงที่สมบูรณ์ โดยสามารถเข้าใช้บริการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของส านักวิทย
บริการฯ โดยคลิกที่ไอคอน iQNewsClip ซึ่งสถิติในการใช้งานยังถือว่าน้อยมาก จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
นิสิตนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใช้บริการดังกล่าวเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการค่อนข้างสูง หากสิ้นเดือนมีนาคมนี้มีผู้ใช้บริการน้อย ส านักวิทยบริการฯ เห็นว่าควรยุติโครงการนี้ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า การให้บริการสืบค้นกฤตภาค
ข่าวออนไลน์เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ส าคัญ หากมีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างทั่วถึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต้องขอความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและน าไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๑๖ การเตรียมความพร้อมในการวางแผนอัตราก าลังคน กรณีมีผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี  แจ้ งรายชื่ อข้ าราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๑๒ ราย 
เพ่ือให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการวางแผนอัตราก าลัง 

  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมทั้ งสิ้น 12 คน แบ่งเป็น ข้าราชการสายสอน 10 คน ข้าราชการ              
สายสนับสนุน 1 คน และลูกจ้างประจ า 1 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้กองบริหารงานบุคลเป็นผู้ เตรียมงานเกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 ๕.๑๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในการพิจารณาแนวปฏิบัติด้านวิชาการและงานทะเบียน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2558 เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และการประสานงานด้านวิชาการ 

  นางสาวอรุณี  คู่วิมล  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของการปรับลดขั้นตอนการให้บริการนิสิต
นักศึกษา กรณีภาคเรียนสุดท้าย จากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารส านักกับกลุ่มงานบริหาร
หน้าเคาน์เตอร์ ได้แนวทางในการลดขั้นตอนการให้บริการนิสิตนักศึกษาที่ยื่นค าร้อง ทบ.17 ขอเรียนเป็น           
ภาคเรียนสุดท้าย ซึ่งได้ประสานงานกับส านักกิจการนิสิตนักศึกษาแล้วได้ข้อสรุปเป็นแนวทางการด าเนินการ
แบบ One stop service ให้นิสิตนักศึกษาที่ยื่นใบค าร้อง ทบ.17 สามารถยื่นที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
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ทะเบียนได้ โดยเริ่มใช้แนวทางนี้ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน/2557 เป็นต้นไป และก าหนดการปฏิทินวิชาการต่างๆ  
ดังเอกสารแนบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า เรื่องที่น่าสนใจอีก 2 เรื่องคือ              
1) การประกาศรับสมัครว่ามหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการรับสมัครอย่างไร วันเวลาในการเปิ ดรับสมัคร      
วันสอบคัดเลือก วันรายงานตัว เป็นต้น ต้องทราบโดยทั่วกัน ๒) ปฏิทินวิชาการ (ภาคฤดูร้อน) จะมีการเปิด
ภาคเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 และวันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอพักการเรียน ภาคเรียน            
ฤดูร้อน/2557 ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.18 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการส าหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี 2558 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ส าหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2557 จ านวน 2 หลักสูตร โดยเริ่มโครงการช่วงเดือนมีนาคม 
2558 ในวันเสาร์ – อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 และ 3  

  รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการ
ร่วมกับส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการส าหรับครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งรายละเอียดการจัด
โครงการจะเริ่มในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยเวทีที่ 1 หัวข้อ “กลวิธี
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา” มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 452 คน ณ 
อาคาร 1 ชั้น 4 และเวทีที่ 2 หัวข้อ “ส่งเสริมความรู้ด้านหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ”  มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 263 คน ณ อาคาร 27 ชั้น 4  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการนี้มีประโยชน์ คือ            
เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของคณาจารย์ เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในช่วงต้นของการจัดอบรมมอบหมายให้ส านักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศน าวี ดีทัศน์ เปิดให้คณาจารย์ ได้ รับชม เ พ่ือให้รู้ จักบุคคลส าคัญของมหาวิทยาลัย                        
และในขณะเดียวกันเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ได้รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
มากยิ่งขึ้นอีกด้วย และถือเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้ท าโครงการในรูปแบบธุรกิจทางวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง           
ในการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ
ดังกล่าวนี้ด้วย ซึ่งจะคล้ายกันกับโครงการที่มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ จะไป
อบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ เป็นการบริการนอกสถานที่ เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้รับที่ส าคัญที่สุด
คือ การเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยในฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.19 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ  
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  ๑) ส านักประชาสัมพันธ์และสารนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์
ข่าวสด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
  ๒) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ (ห้องออกก าลังกาย) ส าหรับ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์และสามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ อาคาร ๑ ชั้น ๓ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.20 โครงการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์และ                
ประเมินค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงข้ึน” 
  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล แจ้งให้ทราบว่า กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี            
ได้จัดท าโครงการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างาน             
ในการก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น” เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินค่างานในการก าหนดระดับต าแหน่งเพ่ือแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับช านาญงาน 
ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งได้ก าหนดวันอบรม ในวันจันทร์ที่ 
27 เมษายน พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.21 (ร่าง) ก าหนดตารางกิจกรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าร่างก าหนด
ตารางกิจกรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.22 โครงการคลินิกกฎหมายสัญจรและโครงการพัฒนานิสิตเชิงบูรณาการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณาจารย์และ
นิสิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการโครงการคลินิกกฎหมายสัญจรและโครงการพัฒนา
นิสิตเชิงบูรณาการ ณ หมู่บ้านคลิตี้ล่าง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ –             
๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.23 สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องและบรรเลง
เพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สาขาวิชาดนตรีไทย
เพ่ือการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองเพลงส้มต า (ระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา) และการประกวดวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ (ระดับอุดมศึกษา) ได้รับรางวัล             
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในงาน “ประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม            
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และจะได้เข้าเฝ้าเพ่ือรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.24 การแข่งขันกีฬา Human Games ครั้งที่ ๔ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Human Games ครั้งที่ ๔ โครงการกีฬาประเพณีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง             
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมให้นิสิตนักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจแจ่มใส ห่างไกลยาเสพติด ยอมรับกติกา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รับผิดชอบในหน้าที่และสามารถเรียนรู้ ในรั้ วมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีความสุข                  
โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง และกีฬาพ้ืนบ้าน พร้อมทั้งการประกวด Miss Human 
Ambassador 2015 ในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  5.25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นภายในอาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นภายในอาคาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ณ ห้อง ๒๗๐๔ A อาคาร ๒๗ ชั้น ๔ โดยทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงธนบุรี ได้แนะแนววิธีปฏิบัติเบื้องต้น 
การป้องกัน การใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย และปิดท้ายด้วยการทดสอบจ าลองเหตุการณ์จริงภาคสนามบริเวณ
หน้าอาคาร ๒๗ ซึ่งท าให้ผู้เขา้ร่วมอบรมได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/2558    
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 
๙ เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี                 
ศรีสุริยวงศ ์
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มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุม เวลา 1๒.2๐ น. 
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