
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 2/๒๕62 
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ 
ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

__________________________________________________________ 
 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ลนิดา   เกณฑ์มา  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ  กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด  กรรมการ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร    กรรมการ 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  กรรมการ 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชลติ  วณิชยานันต์  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  กรรมการ 
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.สวัสดิ ์   ทองสิน   กรรมการ 
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   กรรมการ 
11. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง   กรรมการ 
12. นางสาววรรณด ี   อัศวศิลปกุล  กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร    ทองค าสุก  ติดราชการ 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม     
1. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ ์  
 
 
 
 
 
 

 

 



เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม              
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑ การติดตามการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย โดยเฉพาะเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เป็นต้น  
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี   ครั้งที ่2/2562 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมห้อง
ประชุม เอซี คาร์เตอร์ 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิ การบดี               
ครั้งที่ 2/2562 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 การของบประมาณในการปรับปรุงห้องส านักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
สรุปเรื่อง 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งที่  3169/2561 เรื่อง แต่งตั้ ง

คณะกรรมการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ให้
ด าเนินการจัดหาสถานที่ ครุภัณฑ์ ในการด าเนินงานของคณะ ตามความที่ทราบแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการ
จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดแบบการปรับปรุงห้อง
ส านักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 24 ชั้น 1 และจัดเตรียมเอกสารครุภัณฑ์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1837864.87 (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบเจ็ด
สตางค)์  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยได้มีการอนุมัติงบประมาณให้ทั้งหมด และด าเนินการปรับปรุงห้องส านักงานคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้ใช้เงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ 
และมอบกองนโยบายและแผนด าเนินการ ตามระเบียบต่อไป 
 
 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑ การเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ.๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

ตามที่สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ควอท.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท าโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นต้นแบบ                  
ด้านการสอน โดยผ่านการเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยจ านวน ๑ ท่าน เพ่ือเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ              
ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคม
ที่หลากหลาย “Inspiring Student Learning for Diverse Societies” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๘ - ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ๑๑) กรุงเทพมหานคร 
  ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้คณะร่วมเสนอชื่ออาจารย์ต้นแบบด้าน               
การสอนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อ ๗ และ ข้อ ๘ ตามแบบฟอร์มประวัติและผลงานฯ คณะละ ๑ ท่าน 
ซึ่งคณะได้ส่งชื่ออาจารย์ต้นแบบจ านวน ๒ ท่าน ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภร  ศิริพละ  จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา จากคณะครุศาสตร์ 

   ฝ่ายวิชาการ จึงเสนอมาเพ่ือให้คณะกรรมการโปรดพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นต้นแบบด้านการสอน ตามเกณฑ์ใน “แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” เพ่ือเป็นผู้แทนระดับมหาวิทยาลัยจ านวน ๑ ท่าน และน าส่งไปยัง ควอท. 
ตามก าหนดภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต่อไป                

มติที่ประชุม เห็นชอบ เสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภร  ศิริพละ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
วาระที่  ๔ .๒  โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก 

สรุปเรื่อง 

              ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้พิจารณา
ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
โดยขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอโครงการหรือกิจกรรมภายใต้หลักเกณฑ์และ  
แนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 9 ด้าน โดยสรุปโครงการและกิจกรรมฯ เพ่ือส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์                
รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา  ผู้ช่วยอธิการบดี  ด าเนินการคิดกิจกรรมการแสดง              



จัดมหกรรม และจัดนิทรรศการ โดยมีการประกวดวาดภาพ การประกวดละครเพลง และมหกรรมการแสดง 
ซ่ึงก าหนดจัดกิจกรรมในช่วงปลายเดือนเมษายน 2562               
 
วาระท่ี ๔.๓  การบรรยาย ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชด าริ 
หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

              ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ขอควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรบรรยำย ขยำยผล ตำมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมพระรำชด ำริ 
โดยจัดให้มีกำรอบรมบุคลำกรในสังกัดเป็นล ำดับแรก ในหัวข้อ “สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย” โดย
ก ำหนดจัดในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ – กรกฎำคม ๒๕๖๒ และขอให้มหำวิทยำลัยจัดท ำแผนกำรจัดอบรมตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนด และส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ รองอธิการบดี ด าเนินการบริหารจัดการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
          ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี  

มติที่ประชุม รับทราบ   

เลิกประชุม เวลา ๑8.0๐ น.  
 
 

 
นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ               ผู้จดรายงานการประชุม 

                     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


