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การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/2558 

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี (แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๘. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อํานวยการสํานักโรงเรียนสาธิต 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคํา ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย ฯ 
2๔. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อํานวยการสํานักศิลปะ ฯ 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อํานวยการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา 
2๖. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ ฯ 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สระยายโสม 

 
 
 
 

คณะกรรมการอํานวยการมหาวทิยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในการประชุม ครั้งที่ ๖/25๕๘ วันพฤหัสบดทีี่ 11 มิถนุายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อํานวยการกองคลัง 
4. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
5. นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง หัวหน้าพัสดุ 
6. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองคําสุก ติดราชการ 
2. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิตย์ ติดราชการ 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 10.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 1.1 แสดงความเสียใจกับการถึงแก่กรรมของบิดา รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอแสดงความเสียใจกับการถึงแก่กรรมของบิดา                        
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล อดีตผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทางมหาวิทยาลัยจะเป็น
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 และขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ ร่วมงาน             
สวดพระอภิธรรมดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.2 อาการป่วยของ รองศาสตราจารย์เกริก วยัคฆานนท์ 
  ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องอาการป่วยของรองศาสตราจารย์เกริก วยัคฆานนท์ 
อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปัจจุบันดีขึ้นมาก และได้           
กลับบ้านเพื่อฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย คาดว่าจะหายเป็นปกติในเร็ววันนี้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์   ฟุ้งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม                    
พ.ศ.2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้มีการพิจารณา                  
ข้อบังคับฯ จํานวน 3 ฉบับ โดยที่ประชุมมีการแก้ไขในบางประเด็น  

  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล กล่าวเพ่ิมเติมในประชุม ดังนี้  
  1) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารบุคคลชุดเดิม และผ่านคณะกรรมการกฎหมายแล้ว จึงนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย แตส่ภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตว่าข้อบังคับบางข้อยังไม่ชัดเจน ในเรื่องสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทีแ่บ่งเป็น 4 ระยะ จึงนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้มีการแก้ไข
ให้เป็น 5 ระยะ และการต่อสัญญาในแต่ละระยะนั้นควรมีเงื่อนไขของเอกสารและผลงานที่ใช้ในการต่อสัญญา 
ซึ่งข้อบังคับนี้ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และจะดําเนินการนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  
  2) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย การกําหนดตําแหน่งให้
สูงขึ้น ในการกําหนดประสบการณ์เป็นเงื่อนไขของ สกอ.ว่ามหาวิทยาลัยควรกําหนดประสบการณ์ผู้ที่จะขึ้น
ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ซึ่งมี 2 ตําแหน่ง คือ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และผู้อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่า รวมไปถึงหัวหน้าสํานักงานคณะ และหัวหน้าสํานักงานสํานักด้วย เรื่องนี้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยโดยไม่มีการแก้ไขใดๆ และจะดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัตติ่อไป  
  3) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย การกําหนดตําแหน่งให้
สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ มีการท้วงติงว่า ควรมีการกําหนดเงื่อนไขหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะตําแหน่งก่อน จึงสามารถพิจารณาข้อบังคับนี้ได้ เนื่องจากว่าในระบบราชการ พนักงานสาย
สนับสนุนที่เรียกว่า PC มี ประกาศกพอ. หรือประกาศของ สกอ. รองรับ คณะกรรมการบริหารบุคคลได้ท้วงติง
ว่า มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนด มาตรฐานตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งให้ชัดเจน โดยพิจารณาจาก
เงื่อนไขของราชการเป็นตัวอย่าง ซึ่งส่วนนี้จะดําเนินการในขั้นต่อไป  
  4) ข้อบังคับที่ถูกยกเลิกไป คือ เรื่องของบทเฉพาะกาลต่ออายุสัญญาจ้าง เนื่องจากได้แก้ไข
เป็น 5 ระยะแล้ว คณะกรรมการจึงเล็งเห็นว่า บทเฉพาะกาลไม่จําเป็นต้องใช้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยคนใด
มีกรณีที่พิเศษ เช่น การต่อสัญญาในระยะใดระยะหนึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องมีผลงานทางวิชาการชิ้นใดชิ้นหนึ่ง 
ปรากฎว่าไม่สามารถมีหรือทําได้ ก็ควรให้มีบทเฉพาะการต่อท้าย ขณะนี้ได้มอบหมายฝ่ายนิติกรร่างบทเฉพาะ
กาลคร่าวๆ ขึ้นมา โดยจะนําเสนอผู้บริหารพิจารณาอีกครั้ง  

  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า การปรับแก้การต่อสัญญาเป็น 5 ระยะ และมีเงื่อนไข
ในการต่อสัญญา นอกจากจะเป็นกลไกในการทําผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพแล้ว             
ยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ทําผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คือ อาจารย์จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี  และพนักงานมหาวิทยาลัยจะก้าวหน้าขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ จะต้อง



๔ 
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ดําเนินการกําหนดคุณสมบัตินั้น ขอมอบหมายให้คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย รีบดําเนินการกําหนด
มาตรฐานตําแหน่งต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป  

มติที่ประชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
 4.1 การเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารจากรองอธิการบดีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ในคราวประชุม ครั้ งที่  4/2558                   
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 ได้มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 และแต่งตั้งรองอธิการบดี ตามคําแนะนําของ
อธิการบดี ตามคําสั่งที่ 6/2558 ลงวันที่ 6 พฤาภาคม พ.ศ.2558 นั้น ภายใต้สาระสําคัญตามความในมาตรา 
16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ.
2547 ในข้อ 4 และข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้ดําเนินการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (1) กรรมการจาก
ผู้ดํารงตําแหน่งรองอิการบดี จํานวนสองคน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร             
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  
มหาบรรพต ได้รับเลือกเป็นตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดีเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเลือก รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมหมาย มหาบรรพต เป็นผู้แทนผู้บริหารจากรองอธิการบดีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 4.2 พิจารณาร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย 
  งานวินัยและนิติการได้รับมอบหมายให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย              
ในที่พักของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีผู้คัดค้านว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยขัดแย้งกับแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลัง งานวินัย
และนิติการจึงได้พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัย ดังกล่าว เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
จัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551 ที่กระทรวงการคลังกําหนดแล้วเห็นว่า 
ประกาศฯ ดังกล่าวไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก
ของทางราชการ พ.ศ.2551 

  นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล กล่าวเพ่ิมเติมว่า สามารถพิจารณาได้ว่าจะต้องจัดที่พัก
ให้แก่ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่ง ระดับ 7 ขึ้นไป และข้าราชการระดับ 6 ลงมา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ได้เข้าอาศัยก่อน โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด แต่หากยังคงมีเหลือว่างอยู่
สามารถจัดให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยได้เป็นการชั่วคราว แต่มิได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า               
ผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านนั้น จะได้รับการจัดเข้าพักด้วยหลักเกณฑ์ใด ดังนั้น เมื่อประกาศมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย ได้กําหนดเงื่อนไขไว้
ในข้อที่ 2. (1) ว่า ผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ให้มีสิทธิเข้าพักอาศัย
เป็นอันดับแรก และในข้อต่อๆ ไปเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการจัดที่พักให้แก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิก             
ค่าเช่าบ้าน ในกรณีมีเหลือว่างอยู่จากลําดับ (1) แล้วเท่านั้น ไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในท่ีพักของทางราชการ พ.ศ.2551 
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  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า อาคารศีตลาคาร เป็นที่พักที่สร้างด้วยงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัย แต่กรณีที่สรุปมานั้นเป็นที่พักที่สร้างโดยงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่าง
ข้ าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยว่ า เหตุ ใดพนักงานมหาวิทยาลัย จึ งมี โอกาสเข้า พักอาคาร                   
ศีตลาคารน้อยกว่าข้าราชการ ซึ่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้า
พักอาศัยในท่ีพักของมหาวิทยาลัย มีระบุไว้ว่า ข้อ 5 “ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในท่ีพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าพักอาศัยได้คราวละ 5 ปี ทั้งนี้ไม่เกินสองคราว ยกเว้นลูกจ้างประจําและเป็นผู้ได้รับ
สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ 2(1)” แต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่มีผู้ปฏิบัติตาม จึงส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีรายได้
น้อยไม่ได้เข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สร้างอาคารศีตลาคาร ใช้งบประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัยในการจัดสร้าง ฉะนั้นทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยได้  
และเพ่ือต้องการให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืนได้เข้าพักอาศัย จึงต้องพิจารณาประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง  
เพราะขณะนี้มีผู้ขอเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย มากกว่า 30 คน มหาวิทยาลัยจึงจําเป็นต้อง           
หามาตราการในการแก้ไข โดยอาจจะหาพ้ืนที่ในการสร้างที่พักใหม่ในลําดับต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ประกาศอีกครั้ง เพ่ือดําเนินการปรับแกใ้ห้สามารถนําไปใช้ปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม 

 4.3. การหารือเรื่องเงินฝากประจ าครบก าหนด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดบัญชีเงินฝากประจํากับธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 9 บัญชี และได้รับการติดต่อจากธนาคารแจ้งวันครบกําหนด โดยมีเงิน 
จํานวน 640 ล้านบาท จะครบกําหนดในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และกันยายน พ.ศ.2558                     
โดยธนาคารได้แจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําพิเศษประมาณ ร้อยละ 1.50 – 2.50 ต่อปี ซึ่งกองคลัง               
มีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยฝากประจําพิเศษที่ธนาคารเสนอมานั้นไม่สูงมากนัก จึงขอหารือเรื่องเงินฝาก
ประจําที่จะครบกําหนด ดังนี้  
  1. การเลือกลงทุนโดยการฝากประจําเช่นเดิมในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง 
  2. การเลือกลงทุนในกองทุนซึ่งมีความเสี่ยง แต่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 
  3. การเลือกลงทุนอ่ืนๆ  

  นางมรกต  ภู่ทอง กล่าวเพ่ิมเติมว่า การเลือกลงทุนต้องไม่ขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 13 
มหาวิทยาลัยอาจหาผลประโยชน์จากรายได้ ดังนี้ 1) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 2) ซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ของ
รัฐวิสาหกิจ 3) ซื้อตั๋วเงินคลัง 4) นําฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน           
5) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ หรือของเอกชนที่มีฐานะมั่นคงโดยมีธนาคารอาวัล 6) วิธีการ
อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงษ์พัฒนโยธิน กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยสามารถนํา
เงินส่วนนี้ไปลงทุนซื้อที่ดนิเพื่อจัดสร้างทีพั่กของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้คณาจารย์ และบุคลากรเช่าต่อได้หรือไม ่  



๖ 
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  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการลงทุนซื้อที่ดินเพ่ือจัดสร้างที่พักของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
คณาจารย์ และบุคลากรเช่าต่อนั้น มหาวิทยาลัยอาจทําได้แต่จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการยาวนานและ
จะต้องอาศัยอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการตัดสินใจ เพราะเป็นเรื่องของความเสี่ยง หากมีการลงทุนไป
แล้วจะได้ผลกําไรคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุม และจะต้องมีคณะกรรมการวิเคราะห์
จุดอ่อน – จุดแข็ง – โอกาสต่างๆในการลงทุนลําดับต่อไป ส่วนกรณีที่กองคลังได้มีข้อเสนอแนะมานั้น            
ขอพิจารณา 2 ทางเลือก คือ 1) การเลือกลงทุนโดยการฝากประจําเช่นเดิมในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง                    
2) การเลือกลงทุนในกองทุนซึ่งมีความเสี่ยง แต่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ก่อน                  
ซึ่งอาจจะเลือกทางเลือกที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยต้องเชิญสถาบันการเงินที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงในการลงทุนมาให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือหาข้อสรุปมาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ              
แล้วจึงตัดสินใจว่าจะเลือกทางออกใดให้แก่มหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา กล่าวเพ่ิมเติมว่า สถาบันวิจัยและ
พัฒนาขอจัดทําข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับการบริหารจัดการเงินเกี่ยวกับการวิจัยใน 2 บัญชี                 
เพ่ือนําเสนออธิการบดีและกองคลังทราบในลําดับต่อไป 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรมีข้อมูลหลายธนาคาร 
และควรมีการแยกบัญชี ไม่ควรฝากจํานวนเงินทั้งหมด 640 ล้านบาท ไว้กับธนาคารเดียว มหาวิทยาลัยควรมี
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในส่วนของการฝากประจํานั้น ควรมีรายละเอียดของธนาคารต่างๆประกอบว่า             
แต่ละธนาคารให้ผลประโยชน์อย่างไร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอเสนอทางเลือกอีกทาง
หนึ่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะดอกเบี้ยไม่เสียภาษี ถ้าเป็นออมทรัพย์พิเศษตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 3.15               
ไม่ต้องเสียภาษ ี

  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณีนี้น่าสนใจ มอบหมายให้กองคลังนําไปพิจารณา และทําการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล เพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจ โดยมอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร  รองศาสตราจารย์ปรียานุช                  
กิจรุ่งโรจน์เจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา                        
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา  นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ และมอบหมายให้              
นางมรกต ภู่ทอง จัดทําคําสั่งเพ่ือดําเนินการหาบริษัทหรือสถาบันการเงิน 1 – 2 บริษัท มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การลงทุนและนําเข้าที่ประชุมภายในต้นเดือนมิถุนายนอีกครั้งว่าจะลงทุนในลักษณะใด  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป  

 4.4 การขออนุญาตใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดด าเนินการร้าน 7-ELEVEN 
  บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเปิด
ดําเนินการร้าน 7-ELEVEN เพ่ือให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย      
โดยบริษัทฯยินดีมอบส่วนลดสินค้าพิเศษให้แก่บุคลากร จํานวน 5% ต่อการซ้ือสินค้า 50 บาทขึ้นไป ทั้งนี้             
ไม่รวมบัตรโทรศัพท์และบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
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  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณีการเปิดร้าน 7-ELEVEN ได้สํารวจพ้ืนที่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร
ครุศาสตร์ (อาคาร 30) เพ่ือเปิดร้านค้าบริการให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษาไว้ ถ้าเป็นไปได้ 
ต้องการ ให้ร้านค้า 7-ELEVEN ที่ขอใช้สถานที่เพ่ือประกอบการเข้ามาดูทําเลเพ่ือดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
การเปิดภาคเรียน 1/2558 โดยมอบหมายให้ฝ่ายรายได้ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์              
ฟุ้งขจร รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ และอาจารย์             
ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ร่วมประชุมหารือและรับฟังข้อมูลจากร้านประกอบการเพ่ือนําเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป   

มติที่ประชุม รบัทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการโดยเร่งด่วน  

 4.5 รายงานสรุปผลการพิจารณาให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร 
  คณะกรรมการการพิจารณาการให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาการให้ทุน
พัฒนาบุคลากร ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 
พ.ศ.2558 ซึ่งคณะกรรมการการพิจารณาการให้ทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มีมติเห็นชอบให้ได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท จํานวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2553 ดังนี้ 
  1. นางรุจิเรศ  รักทัพ  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ                
โซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  2. นายจตุพล  เจริญรื่น  ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร์ 

  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม หน่วยงานควรพิจารณาให้รอบคอบในการอนุมัติให้
บุคลากรลาศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นการลาในเวลาราชการ หรือการลานอกเวลาราชการ เมื่อมีการอนุมัติ                  
ให้ลาแล้วส่งผลกระทบต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือไม่ ควรมีนโยบายว่าให้ผลัดกันไปศึกษาต่อ และการไปศึกษา
ต่อต่างประเทศมหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนเช่นกัน ซึ่งขณะนี้มีประเทศไต้หวันได้จัดทุนการศึกษาให้กับอาจารย์
จํานวนมาก แต่ต้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษให้ได้ถึงเกณฑ์ที่กําหนด หรือศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยอ่ืน หากบุคลากรที่มีความสามารถในการสอบเข้าเพ่ือศึกษาต่อได้ ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ 
เมื่อศึกษาแล้วสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไปได้  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ผู้ขอรับทุนได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท                  
จํานวน 2 ราย ตามวงเงินที่คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรกําหนด 

 4.6 ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อ “การก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้า               
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”  
  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน                   
ราชสมัญญานามสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขึ้นเป็นชื่อ 
“อําเภอกัลยาณิวัฒนา” ตามพระราชกฤษฎีกา ตั้งอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 18 
ธันวาคม พ.ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 97 ก ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.
2552 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2552 และเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2556 ได้มี  
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มติที่ประชุมเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาการจัดสร้าง “พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้า           
พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศูนย์ราชการอําเภอกัลยาณิวัฒน์ จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานสถิตแห่งความรัก เทิดทูนและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมี
คุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยฯ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ดังกล่าว และต้องใช้
งบประมาณจํานวนมากในการจัดสร้าง จึงได้ขอความอนุเคราะห์มาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในการสนับสนุนเงินบริจาค เป็นเงินจํานวน 200,000 บาท หรือตามแต่จะเห็นสมควร โดยการ
มอบเงินสนับสนุนนี้สามารถดําเนินการ ได้ 2 วิธี คือ 
  1. เชิญมหาวิทยาลัยหรือผู้แทนไปมอบเช็คเงินสด ผ่านประธานอํานวยการจัดงานในการ
ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ในรายการ “ศึกมหากุศลถล่มบัลลังก์โลก” ณ สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อําเภอเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 15.00 น. 
  2. โอนเงินเข้าบัญชี กองทุนการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอฯ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ บัญชีเลขที่ 497-0-25380-3 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้งานเลขานุการโอนเงินเพ่ือร่วมสนับสนุนเงินบริจาค จํานวนเงิน 
5,000 บาท 

 ๔.๗ การปรับปรุงพ้ืนที่จัดเลี้ยงรับรอง บริเวณอาคาร ๑๑ ชั้น ๒ 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ปรับปรุงพ้ืนที่รับรอง บริเวณอาคาร ๑๑ ชั้น ๒ เพ่ือประโยชน์             
ในการใช้สอย และมอบหมายให้คณะดําเนินงานได้ออกแบบตัวอย่างพ้ืนที่จัดเลี้ยงรับรอง เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการปรับปรุงพ้ืนที่จัดเลี้ยงรับรองดังกล่าว 

  อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ปรับปรุง                 
พ้ืนที่รับรอง บริเวณอาคาร 11 ชั้น 2 เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย และมอบหมายให้คณะดําเนินงานได้
ออกแบบตัวอย่างพ้ืนที่จัดเลี้ยงรับรอง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 1) ปรับปรุงห้องน้ํา และโถงหน้าห้องน้ํา พ้ืนที่หน้า
ห้องน้ํา 2) งานติดตั้งวอลเปเปอร์และผ้าม่านตามแบบ 3) งานปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างเดิมตามแบบ            
งานติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใหม่ตามแบบ 4) งานติดตั้งพ้ืนพรมขนเทียม งบประมาณโดยสรุปประมา ณ                  
550,000 บาท  

  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า คณะกรรมการรับทราบร่วมกันในส่วนนี้เป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่จะปรับปรุงพ้ืนที่รับรอง บริเวณอาคาร 11 ชั้น 2 เป็นห้องรับรองแขก หากมีหน่วยงานใดมาศึกษา           
ดูงาน แล้วมีความจําเป็นที่จะต้องเลี้ยงรับรอง สามารถมาใช้ได้  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน ดําเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป 

 ๔.๘ การขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน               
ตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดําเนินโครงการ              
“ทุนอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพ่ือให้โอกาสแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้ได้มีโอกาส
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยสถาบันอุดมศึกษาได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนที่นั่งการศึกษา
พร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาทุนฯ สําหรับผู้ได้รับทุนในลําดับที่ ๑ – ๑๒๕ จะได้รับสิทธิ์ที่นั่ง             



๙ 
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ในการเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และ/หรือได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาตลอดระยะเวลา
การศึกษาของหลักสูตร (ตามเงื่อนไขที่สถาบันกําหนด) พร้อมทั้งได้รับทุนค่าครองชีพ เป็นเงินจํานวน ๔๐,๐๐๐ 
บาท/ปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา                 
และผู้ได้รับทุนในลําดับที่ ๑๒๖ เป็นต้นไป จะได้รับเฉพาะสิทธิ์ที่นั่งในการเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และ/หรือ
ได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร (ตามเงื่อนไขที่สถาบัน
กําหนด) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพราะยาแจ้งผล
การให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนที่นั่งพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน (เฉพาะหลักสูตรที่ได้ผ่านการรับทราบ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่านั้น) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ทุกปีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะแจ้งมาที่มหาวิทยาลัย แล้วมหาวิทยาลัยจะนําเรื่องเข้าที่ประชุมคณบดี เพ่ือสอบถามแต่ละ
คณะว่าจะให้ที่นั่งเท่าไร แล้วดําเนินการแจ้งรายละเอียดสาขาพร้อมระบุที่นั่งไปยัง โครงการทุนอุดมศึกษา                       
เพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วนิสิตนักศึกษาจะเลือกว่าจะลงสาขาวิชาใด แล้วจะส่งหลักฐาน            
การสมัครมาทางมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการการสัมภาษณ์ต่อไป  

  ประธาน สรุปว่า ขอให้คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 4 สาขา รับสาขาละ 2 ที่นั่ง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 2 ที่นั่ง สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา 2 ที่นั่ง ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ ขอหารือแล้วจะดําเนินการแจ้ง
จํานวนที่จัดสรรให้สําหรับนิสิตนักศึกษาตามโครงการฯ ส่งให้ ผู้ อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ                  
ภายในวัน 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558   

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการ
รวบรวมจํานวนที่นั่งที่จัดสรรให้สําหรับนิสิตนักศึกษาตามโครงการฯ แล้วแจ้งไปยังโครงการทุนอุดมศึกษา                
เพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ๔.๙ การขอใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการร้าน LAWSON 108 
  บริษัท สหลอว์สัน จํากัด ได้ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อ (LAWSON 108) มีความ
ประสงค์ขอเช่าพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการเปิดร้านสะดวกซื้อ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จํานวน ๑ จุด โดยเบื้องต้นได้มีการประชุมร่วมกับคณบดีคณะครุศาสตร์ เกี่ยวกับการขอเช่าพ้ืนที่ว่างชั้น ๑ 
อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร ๓๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขนาดพ้ืนที่โดยประมาณ ๑๗๗ 
ตารางเมตร 
  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้สํารวจพ้ืนที่บริเวณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร 
เพ่ือเปิดร้านค้าบริการให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษาไว้ ถ้าเป็นไปได้ ต้องการ ให้ร้าน LAWSON 
108 ทีข่อใช้สถานที่เพ่ือประกอบการเข้ามาดูทําเลเพ่ือดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียน 1/2558 
โดยมอบหมายให้ฝ่ ายรายได้  คณบดีคณะครุศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร                        
รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ และอาจารย์ ดร.สวัสดิ์        
ทองสิน ร่วมประชุมหารือและรับฟังข้อมูลจากร้านประกอบการเพ่ือนําเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป    



๑๐ 
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มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการโดยเร่งด่วน  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้ งที่  4/2558                 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2558 ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา                
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย             
ที่ ๕/๒๕๕๘ และมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และคําสั่งมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๒ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปฏิบัติงานในต าแหน่งและ
หน้าที่             รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
  ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่...../๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งช่วยอธิการบดี  เพ่ือให้การปฏิบัติงานในตําแหน่งและหน้าที่                 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งโดยรวมและเฉพาะบุคคลมีความชัดเจน อธิการบดีอาศัยอํานาจ                  
ตามความในมาตรา ๓๑ และ ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงมีคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง  การปฏิบัติงานในตําแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และ
ผู้ช่วยอธิการบดี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๓ สรุปมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒ (๑๒๒)/๒๕๕๘ 
  สํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดทําสรุปมติที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒ (๑๒๒)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ เพ่ือให้อธิการบดีทุกท่านได้ติดตามงานและเอ้ือประโยชน์ให้อธิการบดีเตรียมข้อมูลนําเสนอในการ
ประชุม ทปอ.มรภ. ครั้งต่อไป 

  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประเด็นสําคัญ 2 
ประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรทราบ คือ  
  1) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  2) สรุปผลการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
  ๓) การทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะต้องขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  



๑๑ 
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  ๔) โครงการปฏิรูประบบครุศึกษา : การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนาครู 
มอบหมายให้คณบดคีณะครุศาสตร์วางแผนในการพัฒนาศักยภาพครูในดา้นต่างๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๔ หนังสือจาก PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY  
  สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับหนังสือ No.181/25 PPIU ลงวันที่ ๒๑ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๕๘ จาก PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY ราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง แจ้งความ
ประสงค์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิเสน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๕ รายงานการประชุม โครงการร้านค้าและบริการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการโครงการร้านค้าและบริการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ                
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และได้ส่งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
โครงการร้านค้าและบริการ ดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๖ (ร่าง) ก าหนดการซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  
  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งตารางกําหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยมีกําหนดการ
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และกําหนดการรับจริง ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ เวทีใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์  
สํารวจพื้นที ่สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  

 ๕.๗ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ 
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม                  
ในการเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ใน ๔ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง จะเข้ารับปริญญาบัตร ระหว่างวันที่                  
๑๓ – ๑๖ และ ๑๘ – ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารใหม่  สวนอัมพร กรุง เทพมหานคร                         
โดยคณะกรรมการดําเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้นําส่งคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 
2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๒ 
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 5.8 ขอเบิกเงิน 80% ของรายได้จากโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (มัธยมสาธิต) รหัสโครงการ 
4314 
  โรงเรียนมัธยมสาธิต ได้จัดสอบปรับพื้นฐานในปีการศึกษา 2558 และได้รับเงินจากนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการเป็นเงิน 384,000 บาท และได้ส่งเงินดังกล่าวเข้างานคลังของมหาวิทยาลัย โดยโรงเรียน
มัธยมสาธิตได้ดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และขอเบิกเงิน 80 % เป็นเงินจํานวน 307,200 บาท 
เพ่ือเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฯ สําหรับเงินตามโครงการอีก 20% เป็นเงิน 76,800 บาทนําส่งเข้าบัญชี
เงินรายได้ตามภารกิจ มบส. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.9 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ พ.ศ.2558  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสํานัก
งบประมาณเสนอให้ส่วนราชการ รัฐสาหกิจ และหน่วงานอ่ืน ที่ยังคงมีความจําเป็นต้องดําเนินการตาม
โครงการ/รายการเดิม ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ                
ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดําเนินการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จ     
ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 พร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้
งบประมาณภาครัฐเพ่ือนําเสนอรัฐมนตรีต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.10 รายงานผลการเข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
และคณะผู้บริหารสํานักฯ ได้เข้าร่วมงานเพ่ือแสดงความยินดีและร่วมทําบุญเพ่ือจัดสร้างองค์พระประธาน            
ปางธรรมจักรฯ (ปฐมเทศนา) ประจําอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ณ อาคาร
หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.11 รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย 2558 และรายงานการ
ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ค่ายฤดูร้อนที่ Guangdong Overseas Chinese 
Educational School” 
  โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย 2558 Robo-Music Awards โดยการเสนอโครงงานต่อ
คณะกรรมการวิชาการและตัดสินหุ่นยนต์ สมาคมเทคโนโลยี (ไทย -ญี่ปุ่น) และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่               
รอบชิงชนะเลิศ โดยจะมีการแข่งขันในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2558 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จํานวน 8 คน ได้เข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อนในมณฑลกวางตง สาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับครูและ
นักเรียนไทย ณ Guangdong Overseas Chinese Educational School เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 10 
เมษายน พ.ศ.2558  



๑๓ 
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  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นิสิต
นักศึกษา คณาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆและได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ เข้ารับเกียรติบัตรกับนายก
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการแสดงความยินดีและยกย่องที่ทําคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย สามารถส่งรายชื่อ ได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.12 รายงานผลการประเมินโครงการการเขียนบทความวิชาการด้านภาษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และรายงานผลการการประเมินโครงการ Communications in ASEAN 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการการเขียน
บทความวิชาการด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ อาคาร 
27 ชั้น 16 ห้อง 2716 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้จัดโครงการ Communications 
in ASEAN ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 1081 อาคาร 10 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.13 แจ้งผลการพิจารณาการตรวจประเมินการขอความเห็นชอบความเหมาะสมของ
สถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีท่ี 3 
  สภาเทคนิคการแพทย์แจ้งผลการพิจารณาการตรวจประเมินการขอความเห็นชอบความ
เหมาะสมของสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ ปีที่ 3 ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์มีมติเห็นชอบความเหมาะสมดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
(ปีการศึกษา 2558) 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.14 การต่ออายุ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง BSRU และ ECU  
  มหาวิทยาลัย Edith Cowan ประเทศออสเตรเลีย (ECU) ได้มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สอบถามมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2 เรื่อง คือ เรื่องการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยที่หมดอายุ และเรื่องการเดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัย Edith Cowan ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.15 การพัฒนาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป 
  ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และโครงสร้างของแต่ละกลุ่มวิชาในหลักสูตร
ดังกล่าวแล้วนั้น  ฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 1 ในวันที่ 6 พฤษภาคม               
พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 27 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ประสานงานและผู้ดูแลในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เดิม) 



๑๔ 
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และผู้สอน ร่วมกันกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มวิชา และยกร่างคําอธิบาย
รายวิชาต่างๆ ในขั้นต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.16 เชิญร่วมงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย            
ครั้งที่ ๓”  
  สํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) ได้มีมติให้จัดงานราชภัฏวิจัย              
ครั้งที่ ๓ ภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๓” สหวิทยาการ 
งานวิจัยและนวัตกรรมของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ( International 
Academic & Research Conference of Rajabhat University : INARCRU III) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว กําหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘  
ณ มหาวิทาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.17 การศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแนวคิดในการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง เข้าพบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย) เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ.2558 
สํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศึกษาวิเคราะห์  นโยบายและแนวคิดในการบริหารจัดการการศึกษาระดับ อุดมศึกษาและแนวทาง                
การขับเคลื่อนนโยบาย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.18 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  สํานักงานอธิการบดีได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร               
ให้สามารถวิ เคราะห์และประเมินค่างานในก ารกําหนดระดับตํ าแหน่ งสายสนับสนุนให้สู งขึ้น ”                      
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ                   
“การเขียนผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้น” วันที่ 30 เมษายน ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2558              
ณ โรงแรมบียอนด์สวีท จรัญสนิทวงศ์ 85 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.19 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 
  มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนด                        
ให้มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 เพ่ือนํารายได้มาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการจัดการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 
28 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ สนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งทีมกอล์ฟ
เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลอุดมศึกษา ครั้งที่ 6  



๑๕ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้งานเลขานุการโอนเงินเพ่ือร่วมสนับสนุนการแข่งขัน จํานวนเงิน 
5,000 บาท 

 5.20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและงานวิจัย 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและงานวิจัย ระยะที่ 1 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ห้อง 2704A             
อาคาร 27 ชั้น 4 และห้อง 2716A อาคาร 27 ชั้น 16 และได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและงานวิจัย ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน พ.ศ.2558                
ณ เทวะมันตรารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศส าหรับคณาจารย์และบุคลากร 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศสําหรับคณาจารย์และบุคลากร โดยอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 
(ระดับพื้นฐาน) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยภาษาจีน อบรมห้อง 2708A 
อาคาร 27 ชั้น 8 ภาษาญี่ปุ่น อบรมห้อง 2708B อาคาร 27 ชั้น 8 ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 
09.30 – 12.00 น. เริ่มเรียนวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.22 โครงการศิษย์เก่ารวมใจถวายสมเด็จพระเทพฯ ปีการศึกษา 2557 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “ศิษย์เก่ารวมใจถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้แก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558                       
ณ ห้อง 2704A อาคาร 27 ชั้น 4 ทั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่นายอิสรากรณ์ สุวรรณทิพย์               
ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. รุ่นที่ 1 ด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.23 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) สํานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์ 
เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 
หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
  2) คําสั่ง เรื่อง โครงการบริการทางวิชาการสู่ชุมชน (การปกครองท้องถิ่น) 
  3) สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดทําสรุปการเข้าร่วมอบรมการสร้างจิตอาสาในการมีส่ วน
ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมตะวันนา 



๑๖ 
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  4) สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดทําสรุปผลการเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมวินัยและ
จิตสํานึกท่ีดีในการข้ามสะพานลอย เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งรายงานผลการดําเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ 
“เส้นทางบัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน” ปีการศึกษา 2/2557 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558  
ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  6) คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ส่งสรุปผลการดําเนินโครงการอบรม            
เชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารทางการแสดง ครั้งที่ 7” วันที่ 21 – 24 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม             
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนสายศิลป์การละค  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2558    
  กําหนดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี                 
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.2 เรื่อง ประชาสัมพันธ์จากคณะครุศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ลิ้มสุขวัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะครุศาตร์                  
ได้รับการประสานงานจากทางราชบัณฑิตสถาน ให้ดําเนินการจัดนิสิตนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์กับสาขา
ดนตรีศึกษา แสดงรําถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ในวันที่ 3 
มิถุนายน พ.ศ.2558 และ คณะครุศาสตร์ได้จัดพิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา                   
คณะครุศาสตร์ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ครบรอบ 101 ปี เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากร โดยจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 07.00 – 09.00 น. ณ สํานักงานคณบดี               
คณะครุศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 30 จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงาน
ในครั้งนี ้

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 เรื่อง งานครุยของมหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงานครุย
ขณะนี้ได้เริ่มดําเนินการไปแล้ว ซึ่งจะดําเนินการจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 และมีประเด็นที่จะหารือ คือ                  
1) การจัดทําคําสั่งของผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องเร่งดําเนินการ เพ่ือจะได้ดําเนินการบริการในเรื่องของครุยของ
คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลา 2) คณาจารย์บางท่านไม่ได้รับข่าวสารและมารับชุดครุย    
ในระยะเวลาใกล้ถึงวันงาน ทําให้คณะดําเนินงานไม่สามารถให้บริการได้ จึงขอแจ้งในที่ประชุมว่า                         
หากเป็นไปได้แต่ละคณะควรมอบหมายผู้ที่จะประสานงานเกี่ยวกับชุดครุยเพ่ือสํารวจรอบแรกว่า มีอาจารย์
ใหม่เพ่ิมขึ้นหรือไม่ 3) การจัดร้านที่มาให้บริการแต่งหน้าทําผม สามารถมาใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยได้หรือไม่                  
และจะใช้พื้นที่ส่วนไหน 



๑๗ 
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  ประธาน  กล่ าว เ พ่ิมเติมว่ า  ในเรื่ องคํ าสั่ งคว รประสานกับผู้ อํ านวยการกองคลั ง                   
นางมรกต ภู่ทอง และนโยบายคงไม่ต่างจากเดิม และเรื่องร้านแต่งหน้าทําผมคงให้มีเหมือนเดิม ส่วนเรื่อง
สถานที่สําหรับให้บริการร้านแต่งหน้าทําผม มอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม หรือ                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสํารวจพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือเปิดให้ร้านแต่งหน้า       
ใช้บริการซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกให้คณาจารย์ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และเป็นการหารายได้เข้า
มหาวิทยาลัยอีกทางด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4  เรื่องประชาสัมพันธ์จากส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมของสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
1) โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน 
กําหนดการเริ่มเดินทางในวันที่ 7 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และกลุ่มที่เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ 
กําหนดการวันที่ 7 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยขณะนี้มีจํานวนนิสิตรวม 129 คน จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
135 คน 2) กําหนดการพิธีปิดสําหรับผู้บริหารที่จะเดินทางไปร่วม หากได้รายชื่อนิสิตนักศึกษาครบแล้ว              
จะดําเนินการหารือและจะแจ้งกําหนดการให้ทราบ 3) โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการสอบ
ทักษะภาษอังกฤษ สําหรับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ทางสํานักวิเทศฯ จัดไปแล้วรุ่นที่ 1 ส่วน
กําหนดการของรุ่นที่ 2 ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ แล้วว่าจะอบรมระหว่างวันที่ 4, 5, 6, 9, 10, 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 รับคณะละ 25 คน และได้ทําบันทึกเวียนไปยังคณะ
ต่างๆ แล้ว โดยรุ่นนี้รับเฉพาะอาจารย์เท่านั้น 4) ค่ายภาษาอังกฤษสําหรับคณาจารย์และบุคลากร กําหนดจัด
ขึ้นในวันที่ 26, 27, 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานเกี่ยวกับสถานที่                 
แล้วจะดําเนินการแจ้งให้ทราบภายหลัง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 พิธีปิดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร 
  อาจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8
จะจัดพิธีปิดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร โดยเอกสารกําหนดการพิธีปิดได้เผยแพร่                         
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทําหนังสือเ พ่ือแจ้งให้คณะกรรมการอํานวยการ
มหาวิทยาลัยได้ทราบ เพ่ือขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.6 ความคืบหน้าในการสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู 
  นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการสร้าง
อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ตึก 12 ชั้น ซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินการตอกเสาเข็มไปแล้ว 53 ต้น ในจํานวน 
ทั้งหมด 165 ต้น  

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๘ 
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 6.7 ระบบจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์ 
  อาจารย์  ดร.ปวิช  ผลงาม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกับ                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว และงานเลขานุการการประชุม เกี่ยวกับเรื่องการนําระบบจัดการเอกสาร
การประชุมออนไลน์มาใช้ในการประชุม เพ่ือที่จะลดการใช้กระดาษ ซึ่งทางสํานักคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการ
พัฒนาโปรแกรมที่สามารถใช้บนระบบแอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการ) นอกจากนั้นยังสามารถเรียกดูผ่าน
เว็บไซต์ได้ โดยมีรูปแบบจําลองให้ดู 1) หน้าเข้าสู่ระบบเอกสารการประชุมออนไลน์ 2) หน้าหลัก : แสดง
ระเบียบวาระการประชุม 3) หน้ารอง : แสดงระเบียบวาระในการประชุม 4) หน้าแสดงรายละเอียด ส่วนที่ 1 
สรุปเรื่อง 5) หน้าแสดงรายละเอียด ส่วนที่ 2 เอกสารแนบการประชุม โดยทดลองใช้ในการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป เพ่ือเป็นการนําร่อง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต  กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า การนําร่อง
โครงการระบบจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์ ควรดําเนินการจดบันทึกเปรียบเทียบว่าจากเดิมที่เคยจัดทํา
เป็นเล่มเอกสาร ใช้งบประมาณเท่าไร หากเปลี่ยนมาใช้ระบบจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์ ลดค่าใช้จ่าย
ลงเท่าไร เนื่องจากมีข้อดี คือ เป็นการประหยัดกระดาษและลดการใช้พลังงาน ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูล             
ในรายงานผลต่อ กพร. ได้ด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และเริ่มดําเนินการจัดทําระบบจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์ในการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป  

 6.8 สถานีต ารวจนครบาลบุปผารามขอความอนุเคราะห์ช่วยช าระค่าไฟฟ้าที่ป้อมหน้าซอย
อิสรภาพ 11 

นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้รับแจ้งจากทาง สน.บุปผาราม           
ว่าขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการชําระค่าไฟฟ้า ของป้อม สน.บุปผาราม ที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัย 

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม ควรสอบถามข้อมูลว่าต้องชําระค่าไฟฟ้าเท่าไร               
หากเหมาะสมเห็นควรดําเนินการชําระให้ได้ เพราะมหาวิทยาลัยต้องพ่ึงพาสถานีตํารวจในเรื่องความปลอดภัย
และเรื่องอ่ืนๆ   

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการ 

 6.9 การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์  ฝากขอบคุณหัวหน้าหน่วยงาน คณะ และสํานัก ที่ได้ให้                      
การสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลที่ผ่านมา ทั้งการอนุเคราะห์ถ้วยรางวัล และสนับสนุนทีมเข้าร่วม               
การแข่งขัน ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการสรุปงบประมาณ ซึ่งงบประมาณเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับ                       
การสนับสนุนการศึกษาของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย และทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนิสิตนักศึกษา                    
ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบว่า จะขอเชิญหัวหน้าหน่วยงานเข้าไปเล่าเรื่องของโครงการกิจกรรมหรือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ของหน่วยงานและคณะ เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้รับทราบและสามารถ   
ให้การสนับสนุนได ้

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๙ 
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 6.10 ค่าตอบแทนประจ าภาคเรียนที่ 1/2557 
นางมรกต  ภู่ทอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558                       

กองคลังได้นําเงินค่าตอบแทนเป็นการเหมาจ่ายภาคเรียนที่ 1/2557 เข้าบัญชีคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.11 การชื่อภาษาอังกฤษ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องของการ

แปลภาษาของป้ายอัตลักษณ์ ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดได้ เนื่องจากหอประชุมใหญ่ 
อาคาร 1 ชั้น 4 ยังไม่มีชื่อ จึงขอความเห็นจากท่ีประชุม กอม.  

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม ขอมอบหมายให้ทุกท่านที่มีความประสงค์จะตั้งชื่อ                  
หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ส่งชื่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ และจะจัดตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลือกชื่อที่เหมาะสมต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 1๒.4๐ น. 
 

     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


