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 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารยสมหมาย   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 ผู้ช่วยอธิการบด ี

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.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๘. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ฯ 
2๔. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะ ฯ 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๖. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ฯ 
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สระยายโสม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
2. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
4. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้าพัสดุ 
5. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ติดราชการ 
2. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ติดราชการ 

3. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิตย์ ติดราชการ 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
11 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
 ในหน้า 5 บรรทัดที่สองเพ่ิมเติมข้อความ “เพ่ือด าเนินการตั้งชื่อภาษาอังกฤษต่อไป” และระเบียบ
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.3 แก้ไขข้อความ จาก “LOWSON” เป็น “LAWSON” 
 ในหน้า 6 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.1 ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม            
เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงหอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ เพ่ิมข้อความ 5) ปรับภูมิทัศน์
ภายนอกอาคาร    
 ในหน้า 16 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ข้อ 5.37 แจ้งผลการประเมินวารสารสารสนเทศ 
แก้ไขข้อความจาก “ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558” เป็น “ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562”  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การขอใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการร้าน LAWSON 108 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการขอใช้สถานที่
บริเวณอาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 29) เพ่ือประกอบกิจการร้าน LAWSON 108 ซึ่งทางร้าน LAWSON 
108 จะด าเนินการในช่วงกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเร่งด าเนินการข้า 

 3.2  ขอให้หน่วยงานส่งชื่อโครงการแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารยสมหมาย  มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองนโยบายและแผน          
ได้ด าเนินการเผยแพร่แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 ประกอบ
กับการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้ งที่  4/2558              
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2558 มีมติให้ทุกหน่วยงานน าส่งรายชื่อโครงการหลักๆ ที่ตอบสนองตามตัวชี้วัด
และมาตรการในแต่ละกลยุทธ์นั้น  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบในการท าแผนปฏิบัติราชการ                 
ซึ่งมีก าหนดการประชุมในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 และวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.3 การบริหารจัดการการเงิน ภาคเรียนที่ 1/2558   
  ผู้ช่วยศาสตราจารยสมหมาย  มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการบริหารจัดการ
การเงิน ภาคเรียนที่ 1/2558 ซึ่งจะสิ้นปีงบประมาณในเดือนกันยายน โดยอธิการบดีให้นโยบายไว้ว่าการใช้
จ่ายเงินของภาคเรียนที่ 1/2558 ซึ่งเป็นช่วงปลายปีงบประมาณหากใช้งบประมาณไม่หมด มหาวิทยาลัยจะ
ท าเป็นเงินคงคลังคืนให้กับคณะและสาขาวิชา ตามงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานเหลืออยู่ ซึ่งกองนโยบายและ
แผนได้ตรวจสอบยอดเงินและแจ้งยอดไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดการในหมวดงบประมาณต่างๆ ให้แล้วเสร็จ 
เพราะช่วงนี้จะมีคณาจารย์บางส่วนขอเบิกวัสดุการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดภาค
เรียน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.4 การบริหารจัดการงบประมาณเครือข่ายอาเซียน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารยสมหมาย  มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านอาเซียน ปีพ.ศ.2559 เป็นงบประมาณเกี่ยวกับ
เครือข่ายอาเซียน ประมาณ 8,000,000 กว่าบาท ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนที่ด าเนินการไว้หรือไม่ โดยมหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีนิสิตที่ให้            
ความสนใจ จ านวน 8,000 คน โดยสรุปมีจ านวนนิสิตที่ให้ความสนใจเกินเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
ซ่ึงอาจมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังบุคคลทั่วไป ที่สนใจในเรื่องของภาษาอาเซียนด้วย 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ทุกกิจกรรมจะต้องเป็นกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการน าพาประเทศไปสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.  สุทิพย์พร                      
โชติรัตนศักดิ์  รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิ เชียร อินทรสมพันธ์  เป็นผู้บริหารจัดการงบประมาณนี้  โดยมีนโยบายว่า               
ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นจะต้องครอบคลุมทั้งคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาคมภายนอกที่อยู่ในเขต
บริการของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าทุกคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลภายนอก เช่น กลุ่มคนขับแท็กซี่ ต ารวจ และแม่บ้าน โครงการค่ายอาเซียน ส าหรับ
นิสิตนักศึกษา โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ท า MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเชิญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และมหาวิทยาลัยได้กันงบประมาณไว้ส าหรับคณะ
ทั้ง 5 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้แต่ละคณะเขียนโครงการเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือส่งให้คณะกรรมการ
พิจารณาว่ามีความน่าสนใจเพียงใด โดยให้งบประมาณคณะไม่เกิน 100,000 บาท 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในรอบปีที่ผ่านมาส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับงบประมาณ เกี่ยวกับอาเซียน จ านวน 1 ล้านบาท ซึ่งทางส านักฯได้ปรับปรุง
พ้ืนที่และสร้างบรรยากาศภายในส านักฯให้เป็นอาเซียน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่
บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.5 รายละเอียดของงบประมาณในการปรับปรุงมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ งานปรับปรุงศูนย์อาหารอาคาร
ช่อชงโค จากมติที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการร้านค้า                
เพ่ือรับฟังข้อเสนอของผู้ประกอบการนั้น ข้อสรุปคือ ร้านครัวมะระหวานจะมาด าเนินการเปิดร้านค้า              
โดยกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้มอบพ้ืนที่ให้ร้านค้าด าเนินการ ขณะนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงร้านค้า             
ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนสิงหาคม โดยทางร้านจะช าระค่าเช่าพ้ืนที่ให้แก่มหาวิทยาลัย เดือนละ 
70,000 บาท  

มติที่ประชุม รับทราบ    

 3.6 โครงการ The 1st DIMA-BSRU K-Pop Camp 
  อาจารย์ขวัญนภา  วัจนรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ร่วมกับมหาวิทยาลัย Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี            
จัดโครงการ The 1st DIMA-BSRU K-Pop Camp ให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะต่างๆ โดยช่วงเช้าผู้อบรมจะเรียน
ภาษาเกาหลี และช่วงบ่ายจะเป็นการสอนร้องเพลงและสอนการเต้น K-Pop ระหว่างวันที่ 6 – 18 กรกฎาคม 
พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
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 3.7  โครงการผลิตครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่ความเป็นเลิศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะครุศาสตร์ได้
ประสานงานกับโรงเรียนในเครือข่ายคาทอลิกเพ่ือที่จะระดมทุนให้แก่นิสิต โดยได้เข้าพบผู้อ านวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม และได้น าเสนอในที่ประชุมโรงเรียนในเครือข่ายคาทอลิกอีก ๔ แห่ง และมีมติ
เห็นชอบโครงการผลิตครูบ้านสมเด็จสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้คณะจะประสานไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจะน าเรียนให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๘ โครงการศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2558 
  สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์และส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รับ
อนุมัติให้จัดท าโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้จัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2558 และขอเชิญ
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 และงานประชาสัมพันธ์                  
งาน  “คืนสู่เหย้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพบปะสังสรรค์และสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า            
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าร่วมพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า               
ได้มีโอกาสสนับสนุนทรัพยากร หรือทุนการศึกษา ตลอดจนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม              
เพ่ือน ามาเชิดชูเกียรติประวัติให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมภายนอก ในปี 2558 โดยสามารถเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น               
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้ที่ ส านักงานเลขานุการ อาคาร 6 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภายในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๓.๙ สรุปจ านวนแผนรับ ผู้สมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้มารายงานตัวเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล  รายงานสรุปจ านวนผู้สมัครที่มารายงานตัว ประเภทภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 2,932 คน และประเภทภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 
633 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๑๐ การเตรียมข้อมูลผลงานส าคัญเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มอบหมายให้หน่วยงานคณะ 
ส านัก และสถาบัน จัดท าสรุปความส าเร็จของงานส าคัญหรืองานเด่น ของหน่วยงานที่ได้ด าเนินการในช่วงเวลา 1 ปี                   
ที่ผ่านมา โดยจัดท าเป็น power point ในลักษณะของ chart หรือแผนภูมิ ข้อมูล ตัวเลขเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
หน่วยงานละไม่เกนิ 2 เฟรม และส่งมอบให้อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ภายในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2558 เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ส าหรับน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.
2558 และให้หน่วยงานต่างๆจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งจะได้รับการตรวจประเมิน
ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๓.๑๑ การส่งรายชื่อคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หน่วยงาน/ส านัก/สถาบัน/
คณะ ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรม และรับรางวัล ชนะเลิศ/รองชนะเลิศ ในระดับชาติ/นานาชาติ ขอให้ด าเนินการ
ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว เพ่ือจัดท ารายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ
รับมอบเกียรติบัตร เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงผลงานในด้านต่างๆ และแจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ือลง
ข่าวสารเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๓.๑๒ แผนด าเนินงานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้จัดท าแผนการด าเนินงานระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในอนาคต 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๑๓ การเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2558 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา                    
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจ าปี พ.ศ.2558 ซึ่งก าหนดเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 
15 สิงหาคม พ.ศ.2558 และช่วงที่ 2 วันที่ 18 – 22 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ หอประชุมอาคารใหม่สวนอัมพร                  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับแก้ไขต าแหน่งคณาจารย์และข้อความ
บางส่วนในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2558 ให้แล้วเสร็จ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
 4.1 ขออนุมัติ เงินงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ( IT-
Infrastructure) 
  ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาทางส านักได้พัฒนาระบบ 
Data Center ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 
และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน (MIS) เพ่ือสนับสนุนการท างานทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย             
ซ่ึงปัจจุบันอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้าน Hardware เริ่มมีการช ารุดเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาการใช้งาน 
นอกจากนี้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ควรเพ่ิมระบบจัดการส ารองข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยและลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน             
ส านักคอมพิวเตอร์ ได้เห็นสมควรเสนอโครงการและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที              
ใช้งบประมาณในการพัฒนา จ านวน 25,700,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
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  1) พัฒนาระบบเครือข่ายหลักภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือทดแทนระบบเครือข่ายเดิม                    
ที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานลงไป 1 ระบบ จ านวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
  2) ระบบ Cloud ส าหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน (MIS) ของมหาวิทยาลัย 1 ระบบ จ านวน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสน
บาทถ้วน) 
  3) ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย และระบบพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย      
ในมหาวิทยาลัย 1 ระบบ จ านวน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

  รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยกลั่นกรองและพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง เพ่ือให้การด าเนินงานสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น และควรท าแผนรองรับหลังจากอนุมัติงบประมาณในส่วนนี้แล้ว เพ่ือวางแผนว่าสามารถใช้ระบบ              
ได้กี่ป ีและในช่วง 3-5 ปีจะต้องใช้งบประมาณอีกเท่าใด 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรมีข้อมูล           
เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของระบบเก่าและระบบใหม่ รวมทั้งจุดที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน               
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขควรมีการตรวจสอบอีกครั้ง จุดไหนควรท าก่อน-หลัง เพราะอาจส่งผลกระทบ              
ในการด าเนินงานของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรได้ 

  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ระบบ            
e-Learning ส าหรับนิสิตนักศึกษา เพราะการใช้ระบบจะมีอายุการใช้งาน หากครบตามสัญญาแล้วอุปกรณ์
หรือระบบการใช้งานเสื่อมสภาพจากการใช้งานแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ระบบตาม
สัญญาที่ระบุไว้ด้วย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า กล่าวเพ่ิมเติมว่า ระบบของมหาวิทยาลัยทุกกส่วน 
ควรลิงค์เชื่อมต่อกันได ้

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต  กล่าวเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยที่ควรมีข้อมูล           
เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของระบบเก่าและระบบใหม่  หรือร่วมกับบริษัททรูหรือบริษัทอ่ืนๆ 
เพ่ือลดต้นทุนการลงทุน อีกท้ังมีความน่าเชื่อถือ และมีระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพอีกด้วย เพราะเป็นการ
ลงทุนระยะยาว 

  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพ่ิมเติมว่า หากต้องใช้งบประมาณ            
ในการพัฒนา จ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง จะต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาถึงความจ าเป็นและความ
เหมาะสมในการด าเนินการ ซึ่งจะต้องชี้แจงให้สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างละเอียดว่าการใช้ระบบใหม่นั้น             
มีจุดเด่นอย่างไร การซ่อมบ ารุง การใช้งานของระบบสามารถใช้ได้ยาวนานหรือไม่ และมีกลไกการด าเนินการ
อย่างไร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรเพ่ิมเติมรายละเอียด
โครงการและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที ว่ามหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะต้องขยาย
ฐานข้อมูลและใช้ระบบไอทีในเรื่องใดบ้าง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของระบบเก่าและระบบใหม่ 
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และอายุการใช้งานของระบบ และท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการนี้ประมาณเท่าไร 
หากเสื่อมสภาพการใช้งานแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร          

มติที่ประชุม เห็นชอบ และควรเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             
ด้านไอทีใหช้ัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  

 4.2 รายงานผลการตรวจสอบการปรับปรุง – ต่อเติมอาคาร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการตรวจสอบการปรับปรุง – ต่อเติมอาคารทั้งภายในและภายนอก จากการตรวจสอบของทีมสถาปนิก 
ทีมวิศวกรและกลุ่มช่างเทคนิค พบว่าการต่อเติมอาคารดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎกระทรวง              
ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2552 กองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม จึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ด าเนินการแก้ไข รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่กีดขวาง เพ่ือให้
สามารถเข้าซ่อมบ ารุงระบบดับเพลิง ระบบท่อส่งน้ า รวมถึงเส้นทางการหนีไฟทั้งภายในและภายนอกของ
อาคารได้ ประกอบกับการต่อเติมอาคารในรูปลักษณะต่างๆ ได้ต่อเติมด้านหลังของอาคารเป็นห้องต่างๆ และ
ติดตั้งโครงเหล็กติดกับผนังรั้วมหาวิทยาลัย เป็นเหตุให้เกิดช่องทางของมิจฉาชีพหรือการโจรกรรม ซึ่งมีผล            
ต่อการสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการได้  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  กล่าวเติมว่า ต่อไปนี้หากมีการต่อเติมหรือ
ปรับปรุงพื้นท่ีใดๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้ผ่านความเห็นชอบของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมว่าสามารถ
ด าเนินการได ้ และในส่วนของกรณีที่มีต่อเติมหรือปรับปรุงพ้ืนที่ ไปแล้วนั้นกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือหาแนวทาง 
ในการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยต่อไป   

 4.3 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 1 , 2 , 3/2558 เมื่อวันที่              
1 เมษายน , 7 พฤษภาคม , 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 และได้สรุปประเด็นเพ่ือให้พิจารณาดังต่อไปนี้ 
  1) ป้ายค่านิยม 12 ประการ มอบหมายให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ทวีศักดิ์  
จงประดับเกียรติ ด าเนินการติดตั้งป้ายค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
  2) จัดให้มีจุดตรวจทหารบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย มอบหมายให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ด าเนินการ 
  3) ป้ายรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ มอบหมายให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาด าเนินการ 
  4) โครงการน้ าดื่มของมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาด าเนินการ 
  5) การสแกนลายนิ้วมือ มอบหมายนางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุลด าเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ  
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 4.4 การเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ 
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน            
ทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจ าปี 2558 เพ่ือเฉลิมฉลองพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ             
พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ การจัดงานดังกล่าวได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2558 
โดยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟัง
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ กัณฑ์ที่  5 “กัณฑ์ชูชก” ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558               
เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) พร้อมส่ง
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ จ านวน 10 คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้อ านวยการศิลปะและวัฒนธรรมด าเนินการ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 5.1 มติย่อการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย            
ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม พันธิน) 
ชั้น 14 โดยมีประเด็นส าคัญดังนี้ 
  1) การพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย มติที่ประชุมเห็นชอบ เสนอขอโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
  2) การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มติที่ประชุมเห็นชอบ เสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน คือ  
   1) ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
   2) รองศาสตราจารย์.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
   3) ดร.บุญลือ  ทองอยู่ 
   4) ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา  
   5) ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง 
   6) ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
   7) รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส 
   8) นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
   9) ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
   10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
   11) นายทนง  โชติสรยุทธ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.2 การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                         
ของมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ส่งสรุปผลการตรวจ
เยี่ยมหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวาราวดี อ าเภออู่ ทอง                 
จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 และได้จัดท าเล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 และตารางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในช่วงเดือนกันยายน 
พ.ศ.2558 เพ่ือให้หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.3 แผนการด าเนินการของคณะท างานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ระยะ 10 ป ี
  ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) มีค าสั่งที่ 015/2558 ลงวันที่ 
12 พฤษภาคม พ.ศ.2558 และค าสั่งที่ 016/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 เรื่องแต่งตั้งประธานและ
คณะท างานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง พันธุเวช                 
เป็นประธาน เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ คณะท างานฯ ได้ประชุมในวันศุกร์ที่ 
19 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมส านักงานที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ข้อสรุป
แผนการด าเนินการ เพ่ือให้ด าเนินการได้ทันต่อการจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 การแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีค าสั่งที่ 16/2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
พ.ศ.2558 แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง  พันธุเวช  เป็นประธานคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน             
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ – ส านักงานกองทุนสนับสนุน             
การวิจัย 
  ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุมครั้งที่ 3 (123)/2558                
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการ             
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นระหว่าง
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง และได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ – ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยขึ้น  

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๑ 

 

 5.6 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
ส าหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2552 และประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา เรื่อง ก าหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับ           
คนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.7 รายงานบัญชีเงินสวัสดิการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานการใช้จ่ายบัญชีเงินสวัสดิการตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2557 – มิถุนายน พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คณะผู้บริหารชุดใหม่เข้ามารับต าแหน่ง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 สรุปรายรับ – รายรับ บัญชีเงินสวัสดิการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีเงินสวัสดิการ ประจ าปี 2558 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.9 รายงานรายรับ – รายจ่าย บัญชีสวัสดิการส านักโรงเรียนสาธิต 
  ส านักโรงเรียนสาธิต ได้จัดท ารายงานรายรับ – รายจ่าย บัญชีสวัสดิการ ประจ าปีการศึกษา 
2557 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 – 26 พฤษภาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.10 สรุปการแปลบทความในหนังสือ FDI Spotlight 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้จัดท าสรุปและแปลหนังสือจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ MOE 0507(3)5896 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เรื่อง “An interview 
for a special report on Thai Higher Education by FDI Spotlight” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 5.11 การรายงานตัวและรายงานผลการเป็นวิทยากร และร่วมแสดงผลงาน ณ ประเทศฮังการี 
  อาจารย์เอกราช  วรสมุทรปราการ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย                      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอรายงานตัวและรายงานผลการเข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมแสดงผลงานตามที่ 
ที่หน่วยงาน Makoi Video – es Muveszeti Muhely ประจ าเมืองมาโก ประเทศฮังการี (The Video and art 
Workshop of Mako) ผู้จัดงานสัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ได้เชิญ
เข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.12 สรุปผลการเข้าร่วมโครงการการอบรมภาษาจีนส าหรับนิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา                 
รุ่นที่ 2 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สรุปการเข้าร่วมโครงการการอบรมภาษาจีนส าหรับนิสิตนักศึกษา             
และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ระหว่างวันที่ 6 – 12 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จ านวน 2 คน คือ นางสาวนวรรณ  
สืบสายตา และนางสาวธัญลักษณ์  โกมาสถิตย์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.13 สรุปผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของโรงเรียนมัธยมสาธิต ประจ าปี 2558 
  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งสรุปผลการสอบเข้าศึกษา          
ต่อในระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จ านวน 104 คน 
ได้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 3) มหาวิทยาลัยบูรพา  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.14 รายงานผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย 2558 
  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งรายงานผลการเข้าร่วมแข่งขัน
หุ่นยนต์ ส.ส.ท.ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย 2558 (Robo – Music Award) ได้ผ่านการคัดเลือกและเข้าสู่            
รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ MCC Hall The Mall และผลการแข่งขันโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จ านวน 5,000 บาท โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้              
นางสาวทิตธรา อนันต์มานะ  นางสาวทัตพร วีระอมรกุล  และนายเมธาวัจน์ คีรีรักษ์วัฒนา นักเรียนชั้น ม.5/1 
ภายใต้การควบคุมดูแลของ อาจารย์ชัยวรรณ  สายเผ่าพันธุ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๓ 

 

 5.15 สรุปผลกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร “ท างานอย่างไรให้มีความสุข : วิธีคิดสร้างงานใหม่” 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งสรุปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“ท างานอย่างไรให้มีความสุข : วิธีคิดสร้างงานใหม่” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร จ านวน 27 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
3 – 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.16 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
    ส านักงานอธิการบดี ได้ส่งสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ                 
“การวิเคราะห์และการประเมินค่างานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น (สายสนับสนุน) ระหว่างวันที่ 22 – 23 
มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 164 คน 
และมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 146 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.17 สรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร 
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ส่งสรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ             
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านคลังพัสดุ และด้านการเงิน ระหว่างวันที่ 
17 , 24 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้อง 1055 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.18 สรุปผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2558  
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา และส านักโรงเรียนสาธิต ได้ส่งสรุปผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2558 หลักสูตร 
“พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” (กลุ่มภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก) 
ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.19 สรุปผลการด าเนินงานโครงการละครเวทีบุหลันลอยเลื่อน The Musical 
  สาขาวิชาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งสรุปผลการด าเนินงานโครงการละครเวทีบุหลันลอยเลื่อน The Musical โครงการนี้จัดขึ้น
เพ่ือเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดผลงานทาง      
ด้านศิลปะการดนตรีและวัฒนธรรมไทยผ่านทางละครเวทีกึ่งย้อนยุค นอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการจัดหา
ทุนการกุศลในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือบริจาคให้ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง              
โรงพยาบาลเด็ก โดยสามารถหาทุนเพ่ือบริจาคได้กว่า 700,000 บาท  

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๔ 

 

 5.20 สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ได้ส่งสรุปผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย               
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2558                     
ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.21 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเพื่อร่วมรายการ 
  บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ฝ่ายข่าวไทยทีวีสีช่อง 3                         
ซึ่งออกอากาศสดทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 09.00 น. ทางช่อง 3 family ช่อง 13 ได้เชิญ                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือมาออกอากาศ
รายการสด ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558 น าเสนอเรื่องราวของการรับมือกับลูกวัยรุ่นว่าพ่อแม่จะมีวิธีการ
อย่างไร เพ่ือไม่ให้ลูกวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และอารมณ์แปรปรวนง่ายนั้นออกนอกลู่นอกทาง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.22 ส่งรายชือ่โครงการบริการทางวิชาการแบบหารายได้ 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องงกับแผนกลยุทธ์                
ในด้านต่างๆ และให้ 15 หน่วยงาน ส่งโครงการเพ่ือการขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์ ในการนี้ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้น าส่งแผนด าเนินกิจกรรม โครงการบริการวิชาการแบบหารายได้จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการอบรม
มัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรมีการขยายความร่วมมือในการจัด
โครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ ควรให้คณะวิทยาการจัดการร่วมโครงการดังกล่าวด้วย เนื่องจากคณะฯ มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องของมัคคุเทศก์เป็นอย่างดี เพ่ือความสมบูรณ์แบบและความสะดวกในการด าเนินโครงการมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.23 สรุปภาพบรรยากาศโครงการทูตกิจกรรมกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งสรุปโครงการทูตกิจกรรมกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 17 
มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๕ 

 

 5.24 สรุปภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานกิจกรรมนิสิต ประจ าปี
การศึกษา 2558 
  องค์การบริหารนิสิต สมโมสรนิสิต 4 คณะ และส านักกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งสรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 
2557 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.25 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์                         
ในวารสารวิชาการระดับชาติ” 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความ
วิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ” ให้แก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 – 22 
มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ วิทยากร
จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิทยากร บรรยายและอภิปราย เรื่อง                      
“การพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายวิชาการในระดับอุดมศึกษา” 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.26 การรายงานสรุปการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี ได้ส่งรายงานสรุปการด าเนินงาน           
ในรอบปีการศึกษา 2557 เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.27 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
  ส านักงานอธิการบดี ได้ส่งสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือการท างานเป็นทีม” ระหว่าง
วันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ               
จ านวน 100 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 96 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.28 สรุปจ านวนผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ส่งสรุปจ านวนผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตามแผนการสรรหาบุคคลภายใน ครั้งที่ 1/2558 และแผนการสรรหา
บุคคลภายนอก ครั้งที่ 3/2558  ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๖ 

 

 5.29 การปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษฯ ของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
  กองบริหารงานบุคคลขอหารือ เรื่องการปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษฯ ของพนักงาน                   
ในมหาวิทยาลัย (บุคคลภายใน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ครั้งที่ 1/2558 และได้มีการโอนย้ายจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบบ ารุงการศึกษา) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ว่าจะให้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ 
ต่อไปหรือไม่เนื่องจากข้อก าหนดเดิมผู้ที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดลองงานแล้ว และจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เกินโควตาของหน่วยงานนั้น อธิการบดีได้เห็นชอบให้บุคลากรเหล่านี้ปฏิบัติงานตามโครงการ
พิเศษต่อเนื่องได้ เนื่องจากถือได้ว่าผ่านการทดลองงานแล้วและให้นับเวลาต่อจากช่วงเวลาเดิม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.30 รายงานการประชุมเพื่อหารือการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด 
  งานเลขานุการ ส านักงานอธิการบดี ได้ส่งรายงานการประชุมเพ่ือหารือการจัดซื้อและติดตั้ง              
กล้องวงจรปิด โดยเชิญบริษัท พี.พี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จ ากัด และบริษัท 108 โอเอ จ ากัด มาน าเสนอเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม เอ.ซี คาร์เตอร์                    
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.31 รายงานการเกิดอุบัติเหตุ 
  งานรักษาความปลอดภัยและจราจร กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานการเกิด
อุบัติเหตุ จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าจุดอาคาร 27 และอาคารเทคโนโลยี เมื่อเวลา 15.20 น.               
ของวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้มีรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 ฐ 3846 โดยมีอาจารย์วรวุฒิ  วรนิมานนท์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ขับรถลงมาจากลานจอดรถอาคารเทคโนโลยีและได้เกิด
อุบัติเหตุชนผนัง ชั้น 4 ของอาคาร ทะลุได้รับความเสียหาย และเจ้าของรถยินดีที่จะซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย               
ให้กลับในสภาพเดิม โดยให้ประสานกับกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการหาผู้รับเหมาในการซ่อมแซม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.32 รายงานผลการตรวจสอบระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการตรวจสอบระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย                 
และให้ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.33 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือ
เทียบเท่าด าเนินการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตามมติรัฐมนตรี        
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่เห็นชอบให้มีการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา 



๑๗ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมหมาย มหาบรรพต  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา และคณะต่างๆ ร่วมกันพิจารณาในการ
จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560  

 5.34 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HU-SO ระหว่างวันที่ 30 
มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558    
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี                 
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.2 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 60 ปี 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยบูรพา                 
ได้จัดกิจกรรม เพ่ือเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 60 ปี  และขอเชิญศิษย์เก่าร่วม         
เป็นประวัติศาสตร์เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ในงานตรีสิกขสถานพัชรสมโภช (8 กรกฎ) วันพุธที่ 8 กรกฎาคม                        
พ.ศ. 2558 ซึ่งในงานดังกล่าวมีพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “เกียรติบูรพาพัชรสมโภช” พร้อมทั้งมอบรางวัล 
“60 ปี ศรีบูรพาวิศิษฎศิษย์” รางวัลเชิดชูศิษย์เก่าอีก 15 คน เป็นศิษย์เก่าที่มีผลงานในระดับชาติและท้องถิ่น 
บ าเพ็ญประโยชน์และเป็นต้นแบบแห่งการเป็นอนาคตของแผ่นดิน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า มอบคณบดีทั้ง 6 คณะ                    
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของแต่ละคณะ และค านึงถึงเรื่ องของการจ าหน่ายบัตรคืนสู่เหย้า           
เพ่ือสมทบทุนเข้ามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของแต่ละคณะ 

 6.3 ประชาสัมพันธ์จากงานยานพาหนะ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ งานยานพาหนะได้ย้ายสถานที่
ท างานไปอยู่ที่อาคาร 24 ชั้น 3 และชั้น 4 และขอความร่วมมือ จากทุกหน่วยงานเรื่องการใช้รถ เนื่องจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน ได้เข้ามาตรวจสอบงานยานพาหนะ โดยมีข้อเสนอแนะหลายข้อ แต่ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย คือ ในส่วนของการใช้รถของมหาวิทยาลัย  



๑๘ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม ต่อไปนี้หากหน่วยงานใด                  
จะขอความอนุเคราะห์ใช้รถส่วนกลาง จะต้องด าเนินการแจ้งเรื่องโดยมีแบบฟอร์มให้ ซึ่งรับผิดชอบดูแลโดย                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต  วณิชยานันต์ และในการใช้บริการทุกครั้งจะมีแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากการใช้
บริการด้วย และในขณะเดียวกันหากส่วนกลางมีความประสงค์จะใช้รถของคณะ แต่ละคณะควรต้องให้ความร่วมมือ
ด้วยเช่นเดียวกัน สถานที่ก าลังด าเนินการส ารวจเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ และ
คณาจารย์ หลังจากด าเนินการจัดการระบบเรียบร้อยแล้วจะออกประกาศให้ทุกท่านได้ทราบก่อนเปิดภาคเรียน                
และรถจักรยานยนต์ ได้ด าเนินการเช่นเดียวกัน ก่อนจะเปิดภาคเรียนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ           

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป   

 6.4 งานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา สงวนสุข 
  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 
2558 จะมีงานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา สงวนสุข อดีตรองอธิการฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา 
พระราชทานเพลิงศพ เวลา 15.00 น. ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 ความคืบหน้าการอนุมัติทะเบียนต าแหน่งจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอแจ้งอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ         
เนื่องจากทางกงบุคคลได้รับข้อมูลจากอาจารย์หลายท่าน อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว            
ยังไม่ได้รับเงินตกเบิก สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 จะได้รับเงินตกเบิกประจ าต าแหน่ง 3 ท่าน ส่วนอีก 5 ราย 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 
หลังจากประชุมแล้ว ทาง กพอ. จะแจ้งมายังทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเดือนสิงหาคมจะมี
แจ้งรายชื่ออีก 3 ราย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.6 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2558  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2558               
เพ่ือเป็นการแสดงมุทติาจิต แด่คณาจารย์และบุคลากร ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยที่ครบเกษียณอายุราชการ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการเตรียมงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี                 
พ.ศ. 2558 ต่อไป  

    
เลิกประชุม เวลา 12.45 น. 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


