
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 3/๒๕62 
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. 

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

__________________________________________________________ 
 
 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ลนิดา   เกณฑ์มา  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ 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. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม  กรรมการ 
12. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง   กรรมการ 
13. นางสาววรรณด ี   อัศวศิลปกุล  กรรมการ 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร    ทองค าสุก  ติดราชการ 
 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม     
1. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ ์
2. นายจักรชัย    ตระกูลโอสถ  
 
 
 

 



เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม              
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑ การจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์การศึกษาในมหาวิทยาลัยและพัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยก าหนดจัดโครงการในช่วงเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 และได้มีการมอบหมายงานให้แก่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  และ                  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินกิจกรรมโครงการตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป 
  ๑.2 การรับพระราชทานปริญญาบัตร ก าหนดจัดในช่วงวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2562  
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจ านวนบัณฑิตท้ังสิ้น 4,249 คน   
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม                 
เอซี คาร์เตอร์ 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิ การบดี               
ครั้งที่ 2/2562 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระที่  3 .1 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก 
สรุปเรื่อง 
              การด าเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินงานเสนอโครงการหรือกิจกรรมภายใต้
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส                   
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 9 ด้าน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม                 
1.) การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานของรัชกาลที่ 10 ๒.) การประกวด
มารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานของรัชกาลที่ 10 ๓.) การประกวดวาดภาพในหัวข้อ               
“ฉันรักในหลวง ร.10” โดยรายละเอียดการประกวดในแต่ละประเภทได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ให้ทุกคนได้รับทราบต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



วาระท่ี 3.2  การบรรยาย ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชด าริ 
หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 

      การจัดกิจกรรมการบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชด าริ              
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                  
ได้ด าเนินการต่อเนื่อง โดยก าหนดจัดในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ให้แก่นักศึกษาใหม่ในช่วงกิจกรรมปฐมนิเทศ 
ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  
มติที่ประชุม รับทราบ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ รองอธิการบดี ด าเนินการบริหาร
จัดการต่อไป 
 
วาระท่ี 3.3 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 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอชื่อ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.                 
วรรณภร  ศิริพละ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้ารับ
รางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นต้นแบบด้านการสอน              
ตามเกณฑ์ “แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา”                
โดยขณะนี้ได้รับหนังสือขอบคุณมายังมหาวิทยาลัยในการส่งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก  
 
มติที่ประชุม รับทราบ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี จัดท าเกียรติบัตร
รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2562 ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภร  ศิริพละ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา เพ่ือมอบให้ในโอกาสต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑ ขอความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการรับสมัครนักศึกษา 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา และคณะ ได้ด าเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือประชาสัมพันธ์
หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จากข้อมูลของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน พบว่าปัจจุบันมียอดนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวในการสมัครรอบที่ ๑ 
เท่ากับ ๑,๐๑๑ คน และปัจจุบันก าลังเปิดรับสมัครรอบที่ ๒ (โควตาผลการเรียนและความสามารถพิเศษ)  
มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษา ๑,๒๔๒ คน  

 



มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณส าหรับการประชาสัมพันธ์เพ่ือ TCAS รอบ ๓ – ๕ ปี ๒๕๖๒ และ TCAS              
รอบ ๑ ปี ๒๕๖๓ มอบอาจารย์มรกต  ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี จัดสรรรงบประมาณตามระเบียบ และมอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา และคณะ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือแจ้ง                
ที่ประชุมรับทราบต่อไป 
  
วาระที่ ๔.๒  ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนในการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติระดับเอเชีย 

The 13th Cheerleading Asia International Open Championships & The 6th 

ASIAN junior Cheerleading Championships 2019 
สรุปเรื่อง 
              ส านักกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 
(TNCC 2018) เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2562 โดยทีม BSRU DANCE 4 MAN จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ และเป็นทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติระดับเอเชีย 
ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองทาคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยส านักกิจการนักศึกษา                
ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในการสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้งบประมาณของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
มหาวิทยาลัย จ านวนเงิน 50,000 บาท งบประมาณของส านักกิจการนักศึกษา จ านวนเงิน 50 ,000 บาท
งบประมาณของสมาคมศิษย์เก่าฯ จ านวนเงิน 50,000 บาท และงบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย จ านวนเงิน 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)   
 
วาระที่ ๔.๓  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติราชการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
สรุปเรื่อง 
              คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดตั้ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖1                  
โดยได้ด าเนินการบริหารงานคณะอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และได้ก าหนดภาระงานไว้  
๒ งานใหญ่ คือ งานบริหารงานทั่วไป และงานวิชาการและบริการ ซึ่งคณะวิศวกรรมการฯ มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบั ติ ง าน  จ านวน  ๓  คน  ไม่ เ พีย งพอต่ อการ ให้ บริ การกับอาจารย์ และนั กศึ กษาที่ ม า ติดต่อ                               
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติราชการจาก
มหาวิทยาลัย จ านวน ๑ – ๒ ราย หรือตามแต่มหาวิทยาลัยจะอนุเคราะห์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ด าเนินการจ้างนักศึกษาช่วยงานจ านวน 1 อัตรา มอบนางสาววรรณดี                      
อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประสานส านักกิจการนักศึกษาเพ่ือด าเนินการจ้างนักศึกษา     
เพ่ือมาช่วยงานชั่วคราว 
 
 



วาระท่ี ๔.๔  การน าเสนอข้อมูลเพื่อการประกอบการพิจารณาอนุมัติอัตราก าลังสายวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
            ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลการเสนอขอสนับสนุนอัตราก าลังสายวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นที่แตกต่าง
กันออกไป ฝ่ายวิชาการ จึงน าเสนอให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
ร่วมกันพิจารณาอนุมัติอัตราก าลัง และสั่งการตามแต่จะเห็นสมควร รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
มติทีป่ระชุม รับทราบในหลักการ และอนุมัตใินเบื้องต้น ดังนี้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก  อนุมัติจ านวน 1 อัตรา 
2. สาขาวิชาสังคมศึกษา รับไว้พิจารณา 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)  รับไว้พิจารณา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์  อนุมัติจ านวน 1 อัตรา 

 คณะครุศาสตร์  
1. สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา รับไว้พิจารณา 

 
วาระท่ี ๔.5  การเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลของมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น  อัตถากร 
สรุปเรื่อง 
              ด้วย มูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น  อัตถากร โดยส านักงานกลางมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดสรร
เงินดอกผลเป็นรางวัลอาจารย์ดีเด่น 3 ประเภท คือ 1) อาจารย์ผู้สอนดีเด่นสังกัดคณะวิชาอ่ืน 2) อาจารย์
ผู้สอนดี เด่นสังกัดคณะครุศาสตร์  และ 3) อาจารย์ที่มีผลงานดี เด่นด้านการพัฒ นาชุมชนท้องถิ่น  
โดยได้มอบหมายให้คณะครุศาสตร์รับผิดชอบในการเสนอชื่ออาจารย์ประเภทที่ 2 อาจารย์ผู้สอนดีเด่นสังกัด
คณะครุศาสตร์ และฝ่ายวิชาการรับผิดชอบในการเสนอชื่ออาจารย์ประเภทที่ 1 อาจารย์ผู้สอนดีเด่นสังกัด  
คณะวิชาอ่ืน และ ประเภทที่ 3 อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 ฝ่ายวิชาการ จึงเสนอมาเพ่ือให้คณะกรรมการโปรดพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดในเอกสารแนบ เพ่ือเป็นผู้แทนระดับมหาวิทยาลัย และน าส่งไปยังส านักงานกลางมูลนิธิมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ตามก าหนดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ต่อไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 1. เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล เข้ารับรางวัลอาจารย์ผู้สอน
ดีเด่นสังกัดคณะวิชาอ่ืน  
          ๒. เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล เข้ารับรางวัลอาจารย์ผู้สอน
ดีเด่นสังกัดคณะครุศาสตร์ 
          ๓. เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เข้ารับรางวัลอาจารย์ที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 
 
 
 



วาระท่ี ๔.6  การเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 
สรุปเรื่อง 
              ด้วย ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษา เสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา  
เพ่ือเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร” ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร” งานสร้างเสริมคนดี 
มีคุณธรรม ครั้งที่ 34 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
 ฝ่ายวิชาการ จึงเสนอมาเพ่ือให้คณะกรรมการโปรดพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดในเอกสารแนบ จ านวน 1 คน เพ่ือเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย และน าส่งไปยังมูลนิธิอนุสรณ์  
หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ตามก าหนดภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ต่อไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ รองอธิการบดี เพ่ือเข้ารับรางวัล 
“หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร”  
 
วาระที่  ๔ .7   ขอแจ้ งการขอลาออกของอาจารย์ผู้ ทรงคุณ วุฒิสาขาวิชา เทคนิคการแพทย์   

และขออัตราทดแทน 
สรุปเรื่อง 
              รองศาสตราจารย์นารา ผลิตโภคี และอาจารย์ ดร.คนึงนิจ คงพ่วง อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ (เงินงบประมาณ บกศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) มีความประสงค์  
ขอลาออกจากราชการ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยจะยังคงปฏิบัติงานตามหน้าที่อีก ๑ ปีการศึกษา 
และเนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชารับนักศึกษาเพ่ิมขึ้นจากเดิม ๓๐ คน เพ่ิมเป็น ๔๕ คน และ
สาขาวิชายังมีการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาในการรับรองการเปิดสอนในทุกภาคการศึกษา และมีการนับ
จ านวนอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาในอนาคต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จึงขอความ
อนุเคราะห์ขออัตราทดแทน แทนอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ขอลาออกเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ เงินงบประมาณ บกศ. ในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒ อัตรา (เร่งด่วน) และในปีถัดไป ๒๕๖๓ ขออัตรา
อาจารย์เพ่ิมอีก ๒ ต าแหน่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเพ่ิมขึ้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม 1. รับทราบการลาออกของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
                ๒. อนุมัติอัตราทดแทนต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เงินงบประมาณ               
บ.กศ. ในปี ๒๕๖๒ จ านวน 1 อัตรา โดยมอบนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
 
วาระท่ี ๔.8  ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่งไปยังหน่วยงานใหม่ 
สรุปเรื่อง 
              นางสาวกานต์พิชชา แก้วมหาสุริยวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด ส านักงานคณบดีวิทยาลัย
การดนตรี มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง และตัดโอนต าแหน่งไปยังหน่วยงานใหม่ โดยมีความประสงค์
จะเปลี่ยนต าแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และขอย้ายหน่วยงานจากวิทยาลัยการดนตรี ไปยัง
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี และอัตราเงินเดือนจากวิทยาลัยการดนตรี ไปยังกองกลาง จึงน าเข้าที่ประชุม
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 



 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่งไปยังหน่วยงานใหม่ ภายหลังจากที่ได้รับการ
อนุมัติกรอบอัตราก าลัง 
 
วาระที่ ๔.9  การด าเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกด้านการจัดการ

เรียน การสอนในศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์การศึกษา                  
ในมหาวิทยาลัยและพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
โดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอน                
ในศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2.) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกระดับ ซึ่งจะด าเนินโครงการในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือน
มิถุนายน 2562 โดยใช้งบประมาณจากเงินบ ารุงศูนย์มหาวิทยาลัย จ านวน 3,910,000 บาท (สามล้าน              
เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเงินบ ารุงการศึกษาที่จัดสรรให้ส านักงานอธิการบดี จ านวน 340 ,000 บาท 
(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 4,250,000 บาท (สี่ล้าน              
สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงน าเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์การศึกษาในมหาวิทยาลัยและพัฒนา
ศักยภาพ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

      2. อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณจากเงินบ ารุงศูนย์มหาวิทยาลัย จ านวน 3,910,000 บาท              
(สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) และเงินบ ารุงการศึกษาที่จัดสรรให้ส านักงานอธิการบดี จ านวน 
340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 4,250,000 
บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

      3. กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกด้านการจัดการเรียน               
การสอนในศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 (หนึ่งล้านหกแสน
บาทถ้วน) มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ลักษณะงาม ผู้ช่วยอธิการบดี ด าเนินการส ารวจห้องเรียน                   
อาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงให้มีความพร้อมในด้านการเรียนการสอน และ 
มีสภาพแวดล้อมด้านบรรยากาศในศูนย์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ดขีึ้น 

       4. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็นจ านวนเงิน 2,650,000 (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร               
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด รองอธิการบดี ด าเนินการคิดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นให้สอดคล้อง
กับวัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ “แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด” 
สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ รองอธิการบดี แจ้งในที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ชุมชนบางไส้ไก่ และชุมชนวัดประดิษฐาราม จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิม อาคาร 27 ชั้น 1 ในการนี้ส านัก
กิจการนักศึกษา จึงเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในวัน และเวลาดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 5.2 การจัดกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจ าปี 2562 
สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ รองอธิการบดี แจ้งในที่ประชุมว่า ส านักกิจการนักศึกษา              
ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาประจ าคณะ และการรับสมัคร
ดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีการก าหนดหมายเลขผู้สมัคร และก าหนดวันเลือกตั้งดังกล่าว ในวันพุธ
ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
 
เลิกประชุม เวลา ๑6.0๐ น.  
 
 

 
นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ               ผู้จดรายงานการประชุม 

                     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


