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การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
7. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๓. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๔. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
1๖. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
1๘. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ฯ 
๑๙. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะ ฯ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ฯ 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สระยายโสม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้าพัสดุ 
3. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา   ดิลกสัมพันธ์ ติดราชการ 
2. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ ติดราชการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ติดราชการ 

คณะกรรมการอ านวยการมหาวทิยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในการประชุม ครั้งที่ ๙/25๕๘ วันศกุรท์ี่ 11 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น. 
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4. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ติดราชการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ติดราชการ 

6. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ติดราชการ 

7. อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ ติดราชการ 

8. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ติดราชการ 

9. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ติดราชการ 

10. นางมรกต ภู่ทอง ติดราชการ 

11. นายสุวิทย์   มุดทะเล ติดราชการ 

12. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิตย์ ติดราชการ 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 1.1 ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ มารดารองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มารดารองศาสตราจารย์
ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร             
มีพิธีน้ าหลวงอาบศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 19.00 น. ก าหนดสวดพระอภิธรรมศพ 
ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 19.30 น. ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ก าหนดรับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม  พ.ศ.2558 เวลา 19.00 น.                   
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพในวันและเวลาดังกล่าว  

มติที่ประชุม รับทราบ    

 ๑.๒ ปฎิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้   
  ๑) วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตรวจสุขภาพนิสิตใหม่  
  ๒) วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.2558 ปฐมนิเทศรวมนิสิตใหม่  
  ๓) วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ประชุมผู้ปกครอง 
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  ๔) วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ปฐมนิเทศแยกคณะ (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ , คณะครุศาสตร์) 
  ๕) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ปฐมนิเทศแยกคณะ (คณะวิทยาการจัดการ , 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี 
  ๖) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการคืนสู่
เหย้าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ๗) วันที่ 13 – 22 สิงหาคม พ.ศ.2558 งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเขตภาคกลาง ประจ าปี 2558 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 
  ๘) วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
  ๙) วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ)  
  10) วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
13 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยไมม่ีการแก้ไข  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 สรุปจ านวนแผนรับ ผู้สมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้มารายงานตัวเข้าเรียน ปีการศึกษา 
2558 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานสรุป
จ านวนผู้สมัครที่มารายงานตัว ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 
3,679 คน ประเภทภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 1,003 คน ระดับปริญญาโท               
รวมทั้งสิ้น 85 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 ขอให้หน่วยงานส่งช่ือโครงการแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้ทุกหน่วยงาน              
ท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ของหน่วยงาน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เนื่องจากภายในเดือนกันยายนจะมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.3 การขออนุ มัติ เงินงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที                            
(IT - Infrastructure) 
  ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาทางส านักได้พัฒนาระบบ 
Data Center ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 
และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน (MIS) เพ่ือสนับสนุนการท างานทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย             
ซึ่งปัจจุบันอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้าน Hardware เริ่มมีการช ารุดเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาการใช้งาน 
นอกจากนี้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ควรเพ่ิมระบบจัดการส ารองข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยและลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน             
ส านักคอมพิวเตอร์ ได้เห็นสมควรเสนอโครงการและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที             
โดยใช้งบประมาณในการพัฒนา จ านวน 25,700,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม วางแผนและเตรียมการอย่างเร่งด่วน       
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 3.4 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
  สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 1 , 2 , 3/2558 เมื่อวันที่              
1 เมษายน , 7 พฤษภาคม , 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยได้สรุปประเด็นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณา           
และในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2558                
ได้พิจารณาและมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องไปด าเนินการ ดังนี้ 
  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 าเนินการต่อไป  

 3.5 รายงานบัญชีเงินสวัสดิการของหน่วยงานต่างๆ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หน่วยงานใดที่ยังไม่มี            
การรายงานบัญชีเงินสวัสดิการให้ที่ประชุมทราบ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆน าเสนอที่ประชุมทราบ
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.6 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สรุปเรื่อง 
  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2(122)/2558 เมื่อวันที่ 
26 มีนาคม พ.ศ.2558 มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ 40 แห่ง                     

การด าเนินการ 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ                   
ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ                 
ที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้กับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจะทูลเกล้าฯ 
ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ พร้อมกันภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2558              
โดยส านักพระราชวังจะแจ้งก าหนดการอีกครั้ง  ส่วนฉลองพระองค์ครุยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารีนั้น ส านักพระราชวังจะแจ้งชื่อร้านให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตัดในภายหลัง และเรื่อง
หนังสือประกาศราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้สั่งพิมพ์ 
100 เล่ม เล่มละ 50 บาท เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาทโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้จัดพิมพ์ 
และมอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการมหาวิทยาลัยด าเนินการโอนเงินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 3.7 (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               
เพ่ือเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากร ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยที่ครบเกษียณอายุราชการ                 
ซึ่งจะจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ.2558 ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
 4.1 ร่างประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ 
  งานวินัยและนิติการได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การใช้
จ่ายเงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ เพ่ือเป็นการบริการและอ านวยความสะดวก               
ในการให้บริการ และจัดการเรียนการสอนแก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการน าเงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการมาใช้ในการปรับปรุง
ห้องเรียน ห้องประชุม ส านักงาน และใช้ในจัดหาหรือจัดให้มีเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนค่าบ ารุงรักษาและ           
ค่าสาธารณูปโภคดังกล่าว 

 



๖ 

 

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

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม สืบเนื่องจากการประกาศฯ 
เรื่อง การใช้จ่ายเงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ เป็นการติดตามการด าเนินงานของ            
กองอาคารสถานที่ฯ คือ การปรับปรุงอาคาร 11 ชั้น 2 เป็นห้องรับรองและห้องประชุมส าหรับเลี้ยงสังสรรค์
ของมหาวิทยาลัย และการปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 13 ให้เป็นห้องประชุม 2 ห้อง ห้องรับรองและ
ห้องรับประทานอาหาร ซึ่งกองอาคารสถานที่ฯ ก าลังด าเนินการออกแบบ และการปรับปรุง อาคาร 6 ชั้น 11 
เป็นห้องส านักงานประกันคุณภาพ และห้องประชุมส าหรับกลุ่มงานต่างๆ มอบหมายให้กองอาคารสถานที่ฯ 
ด าเนินการออกแบบโดยเร่งด่วน และส ารวจห้องประชุมของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนกลาง 
แล้วด าเนินการจัดท าแผนเพื่อของบประมาณแผ่นดินเพ่ือปรับปรุงต่อไป     

มติที่ประชุม เห็นชอบ ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ 
และมอบหมายกองอาคารสถานที่ฯ ด าเนินการส ารวจห้องประชุมของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส่วนกลาง แล้วจัดท าแผนเพื่อของบประมาณแผ่นดินเพื่อด าเนินการปรับปรุงต่อไป  

 4.2  ข้อบังคับ ว่าด้วย การก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์             
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 
  ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้จัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานวิชาการที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนด 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม มอบหมายให้
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยน า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 ไปประชุมหารือ
กับรองคณบดี/รองผู้อ านวยการส านักฯ ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาและศึกษาข้อมูลพร้อมทั้งแสดง              
ความคิดเห็นเป็นหนึ่งเดียว และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558                 
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยไปศึกษาข้อมูลและน าเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.
2558 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 5.1  มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 
  สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาได้จัดประชุมสภาม หาวิทยาลั ย  
ครั้งที่  7/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่  16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ                     
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 และได้จัดท าสรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทาลัย ครั้งที่ 7/2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๕.2 รายงานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4(124/2558) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปประเด็นส าคัญจากรายงานการประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 (124/2558) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี 

มติประชุม รับทราบ 

 ๕.3 การเข้าร่วมเสวนาในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 6 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 6 
ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน พ.ศ.2558 โดยขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(สถาบันแม่ข่าย) เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และประสานสมาชิกเครือข่าย เพ่ือน าเสนอประเด็นในการเสวนา 
“เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต และสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ ”  
2 – 3 ประเด็น ประเด็นละ 15 – 20 นาที และการเยี่ยมชมสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 
ในวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2558 และขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุมเสวนา ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.
2558 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 5.4 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็น  
พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2558 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ โดยจัดอบรมเรื่อง “เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ 
(ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น”เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ
จ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจาก “ระบบซี” ไปเป็น “ระบบแท่ง 
(Broadband)” อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญส าหรับระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีผลต่อความก้าวหน้า สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน ฯลฯ ของข้าราชการและพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่น 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) 
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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 5.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับคณะอนุกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ระบบใหม่ และได้จั ดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.6 ประกาศและค าสั่งการปฏิบัติงาน ณ สถาบันภาษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มี โครงการจัดตั้ งสถาบันภาษาขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการด้านการเรียนการสอนภาษา และการพัฒนาทักษะทางภาษาแก่นักศึกษา  
และการด าเนินการดังกล่าว สถาบันภาษาจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการบริหาร
จัดการและศาสตร์ทางภาษามาร่วมปฏิบัติ งาน เ พ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันภาษาเป็นไป                        
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งบุคคลเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ 1) อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2) อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์ศรีทอง อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 3) อาจารย์ Ana 
Camaligan อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) อาจารย์กรกช วนกรกุล อาจารย์ประจ า  
คณะวิทยาการจัดการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม แต่ละคณะควร                
วางแผนการเรียนการสอนให้นิสิตนักศึกษาใช้ประโยชน์จากห้องประชุมสถาบันภาษา เช่น การเรียนเสริมภาษา 
กิจกรรมต่างๆ ทางภาษา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยให้สถาบันภาษาเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.7 สรุปผลการด าเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 
  กรมควบคุมโรค ได้ส่งสรุปผลการด าเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 และวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.8 สรุปรายงานการประชุมโครงการ ASEAN University President Talk on “Higher 
Education in 21st Century: ASEAN Community Universities Towards 2025 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปการเข้าร่วมโครงการ ASEAN University 
President Talk on “Higher Education in 21st Century: ASEAN Community Universities Towards 
2025” ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีประเด็นที่
ส าคัญ คือ มหาวิทยาลัยทั้งหมดให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม ในการขยายผลไปสู่ชุมชน ให้ความส าคัญกับ
นิสิตนักศึกษา ในการปลูกฝังค่านิยมเรื่องการอนุรักษ์และรักสิ่งแวดล้อม เพ่ือขยายผลต่อไปในอนาคต  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน ด าเนินการศึกษาและวางแผนพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย    

 5.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการและสรุปรายชื่อผู้ที่ขาดการอบรม 

  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และ
ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม  
พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
และได้ส่งสรุปโครงการ และสรุปรายชื่อผู้ที่ขาดการอบรมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.10 รายงานผลการจัด “กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่” 
  หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมฯ ได้รายงานผลการจัด “กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
แปลงนาสาธิตพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 รายงานผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45 
  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งรายงานผลการแข่งขัน
กีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม             
พ.ศ.2558 ณ สนามแบดมินตันท่าดินแดง 3 กองทัพอากาศ โดยผลการแข่งขัน ประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน             
14 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่ เกิน 14 ปี ได้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย 
และประเภทชายคู่อายุไม่เกิน 14 ปี ได้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล                 
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ด าเนินการ เพ่ือรับใบประกาศนยีบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
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 ๕.12 การรายงานผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษา 
  โรงเรียนมัธยมสาธิต ได้รายงานผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษา ในระหว่าง            
วันที่ 16 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ รามอินทรา 23 ผลการ
แข่งขัน โรงเรียนมัธยมสาธิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทคู่ผสม และรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภทหญิงเดี่ยว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.13  รายงานผลการด าเนินโครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
  โรงเรียนมัธยมสาธิต ได้รายงานผลการด าเนินโครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 โดยโรงเรียนมัธยมสาธิตได้ถวายเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรม และถวายปัจจัยให้แก่วัดในชุมชน  
คือวัดบางไส้ไก่ และวัดประดิษฐาราม วัดละ 10,000 บาท ทางโรงเรียนได้จัดขบวนแห่เทียนไปรอบอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ และมีประชาชนร่วมท าบุญเป็นจ านวนเงิน 8,316 บาท ในการนี้ 
ทางโรงเรียนได้มอบเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่วัดบางไส้ไก่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.14 สรุปภาพบรรยากาศเข้ารับทุนการศึกษา วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ประจ าปี 2558 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สรุปภาพ
บรรยากาศการเข้ารับทุนการศึกษาวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ประจ าปี 2558  จ านวน 5 ทุน ทุนละ 
5,000 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.15 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการท าความร่วมมือทาง

วิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย “สื่อพ้ืนบ้านกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ณ อบต.บางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2/2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.16 รายงานผลการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการใช้งบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประเภท บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการงบกลางอธิการบดี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 จ านวนเงิน 5,192,080.30 บาท  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๕.17 รายงานผลการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งรายงานผลการจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์ ) ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 
พ.ศ.2558 
  2. การเข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการสร้างความร่วมมือเพ่ือด าเนินการด้านศาสนา  
ศิลปะ และวัฒนธรรม ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย ณ กระทรวงวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ.2558 
  3. การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกลยุทธ์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.18 สรุปประเด็นการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี 3 ส่วน ที่ต้อง
ด าเนินการ 1) กระบวนการจัดท าการประเมินความเสี่ยงเ พ่ือวางแผนการตรวจสอบภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ 2) กระบวนการจัดท าการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3) หน่วยตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์/สังเคราะห์แบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.19 การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  ตามที่มหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งส านักงาน  
สภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย และมีฐานะเทียบเท่ากองและที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558  
ได้มีมติเห็นชอบกรอบอัตราก าลังการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



๑๒ 

 

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

 ๕.20 การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการสรุปบัญชีรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
จากผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ตามเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
  1. การพิจารณาทุนการศึกษาให้พิจารณาผลการเรียน ดังนี้ 
   1.1 ภาคเรียนที่ 2 ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (หลังอนุปริญญา) 
   1.2 ภาคเรียนที่ 4 หรือ 6 ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
   1.3 ภาคเรียนที่ 4 หรือ 6 หรือ 8 ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี 
  2. การพิจารณาผลการเรียน 
   2.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   2.2 ต้องไม่มีผลการเรียน D+ หรือ D หรือ E หรือ F หรือ I หรือ PS 
   2.3 กรณีที่มียกเลิกรายวิชา (W) ต้องมีระดับคะแนนในรายวิชาต่างๆ รวมกัน                  
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  3. การพิจารณาทุนให้สาขาวิชาละ 1 ทุน กรณีที่มีผู้ได้ผลการเรียนเท่ากันให้คณะกรรมการ
สาขาวิชาเป็นผู้ตัดสิน เลือก 1 คน 
  4. กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชามีการแยกเป็นแขนงวิชา/วิชาเอก ให้ทุนการศึกษาแขนงวิชา/
วิชาเอก ละ 1 ทุน 
  5. ทุนการศึกษาให้เป็นเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของภาคเรียนถัดไป 

  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม ในกรณีที่ส่ง               
ผลการเรียนไม่ครบ ควรมีมาตรการเร่งรัดให้สาขาวิชาส่งผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา           
อย่างเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิ์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม นิสิตนักศึกษาที่ช าระ
ค่าเล่าเรียนไปแล้ว จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษานั้นอยู่ แต่จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาในภาคเรียนถัดไป 
และนิสิตนักศึกษาที่ส่งผลการเรียนไม่ครบ ขอมอบหมายคณบดีแต่ละคณะส ารวจและเร่งรัดให้สาขาวิชา
ด าเนินการส่งผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว ภายในเดือนสิงหาคม และด าเนินการมอบทุน
สนับสนุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษา ในวันไหว้ครู วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558   

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายคณบดีแต่ละคณะส ารวจและเร่งรัดให้สาขาวิชาด าเนินการส่งผล 
การเรียนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน
เดือนสิงหาคม 

 5.21 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 

               1) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย              
ที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558    
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 ในวันศุกร์ที่ 11 
กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี                 
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.2 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานมหกรรมวิจัย
แห่งชาติ ในวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน           
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.
2558 มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 การจอดรถและการใช้พื้นที่จราจรในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต  วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การจอดรถและการใช้พ้ืนที่
จราจรในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ บุคลากร              
ใช้พ้ืนที่จอดรถบนอาคาร 24 และอาคาร 30 โดยรับสติ๊กเกอร์และบัตรจอดรถบนอาคาร ได้ที่ กองอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5  การปิดเรียนช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตรของโรงเรียนประถมสาธิต 
   อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากในวันจันทร์ที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ.2558 เป็นการเปิดเรียนวันแรก ขอความอนุเคราะห์กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมช่วย
อ านวยความสะดวกการจราจรภายในเขตโรงเรียนสาธิต และในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัย       
มีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 จึงปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมสาธิต 
เพ่ือความปลอดภัยและสะดวกของมหาวิทยาลัย  

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


