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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 4/๒๕62 
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. 

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

__________________________________________________________ 
 
 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร. ลนิดำ   เกณฑ์มำ  ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอ่ียมสะอำด  กรรมกำร 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์  ฟุ้งขจร    กรรมกำร 
4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว  กรรมกำร 
5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลติ  วณิชยำนันต์  กรรมกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน  กรรมกำร 
7. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  กรรมกำร 
8. อำจำรย์มรกต    ภู่ทอง   กรรมกำร 
9. นำงสำววรรณดี   อัศวศิลปกุล  กรรมกำร 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
1. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ  ติดรำชกำร 
2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ   ติดรำชกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย  มหำบรรพต  ที่ปรึกษำอธิกำรบดีด้ำนงบประมำณ 
2. นำยพิสิฐ    วงศ์วัฒนำกูล  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
3. นำยอภิชำต    สิงห์ชัย   รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม     
1. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ ์
2. นำยจักรชัย    ตระกูลโอสถ  

 

ยังไม่ได้มีการรับรองรายงานการประชุมฉบับน้ี 
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เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม              
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ๓๘ แห่ง ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมถวำยพระพรชัยมงคลในหลวง
รัชกำลที่ ๑๐ ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ.2562 เวลำ 07.00 น. ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร              
ซึ่งให้ทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ๓๘ แห่ง ส่งผู้แทนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมำยให้
รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอ่ียมสะอำด รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พ ง ศ์ พั ฒ น
โยธิน รองอธิกำรบดี เป็นผู้แทนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในวัน และเวลำดังกล่ำว 
   ๑.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมพิธีถวำยสัตย์
ปฏิญำณฯ ในหลวงรัชกำลที่  ๑๐ ในวันอำทิตย์ที่  28 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 06.00 น.                           
ณ ท้องสนำมหลวง โดยให้มหำวิทยำลัยส่งผู้แทนเข้ำร่วมกิจกรรม ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมำยให้               
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว                 
รองอธิกำรบดี เป็นผู้แทนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในวัน และเวลำดังกล่ำว 
  1.3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหำนคร ทั้ง 5 แห่ง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต และ
กรุงเทพมหำนคร ร่วมกันจัดโครงกำรท ำควำมสะอำดคูคลอง และบริจำคโลหิต เนื่องในวโรกำสวันเฉลิม              
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนครเป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอำสำ
เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจที่บริเวณสนำมฟุตบอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ทั้งนี้ในวันดังกล่ำว
ประกอบด้วยกิจกรรม “เทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว” กิจกรรม “จิตอำสำ เรำท ำควำมดีด้วย
หัวใจ” กิจกรรม “ท ำควำมดี บริจำคโลหิต น้อมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณถวำยเป็นพระรำชกุศล” และ
กิจกรรม “ปวงประชำน้อมพลี เทิดพระบำรมีทั่วหล้ำ” ท ำควำมสะอำดคูคลอง โดยเชิญชวนคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ สวมเสื้อสีเหลืองเพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
  1.4 วันเสำร์ที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ.2562 ส ำนักงำนเขตธนบุรี ได้ก ำหนดจัดอบรมภำยใต้
โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมพระรำชด ำริ หลักสูตรจิตอำสำ 904 “หลักสูตรประจ ำ” รุ่นที่ 1/๒๕๖2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
จ ำนวน 300 คน และขอใช้สถำนที่ วัสดุ และอุปกรณ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยมอบ
งำนอำคำรและสถำนที่ ดูแล และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี ครั้งที่ 3/๒๕62 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม                 
เอซี คาร์เตอร์ 
 
มติที่ประชุม   รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี               
ครั้งที่ 3/2562 โดยไม่มีกำรแก้ไข  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระที่  3 .1 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี  

บรมราชาภิเษก 
สรุปเรื่อง 
              การด าเนินงานโครงกำรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกกระทรวงศึกษำธิกำรให้ด ำเนินงำนเสนอโครงกำรหรือกิจกรรมภำยใต้
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรและกิจกรรมเฉลิมพระเกีย รติ เนื่องในโอกำส                   
มหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 9 ด้ำน โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม                 
1.) กำรประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษำ ชิงถ้วยพระรำชทำนของรัชกำลที่ 10 ๒.) กำรประกวด
มำรยำทไทย ระดับอุดมศึกษำ ชิงถ้วยพระรำชทำนของรัชกำลที่ 10 ๓.) กำรประกวดวำดภำพในหัวข้อ               
“ฉันรักในหลวง ร.10” โดยรำยละเอียดกำรประกวดในแต่ละประเภทได้มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสื่อ
ออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ให้ทุกคนได้รับทรำบต่อไป 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
วาระที่ 3.2  ก าหนดการจัดกิจกรรมการบรรยาย ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามพระราชด าริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจ า” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ รองอธิการบดี  แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม                     
การบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชด าริตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ               
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  

 
มติที่ประชุม รับทรำบ  
 
วาระที่ 3.2  รายงานผลการเข้ารับรางวัลของมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น  อัตถากร  และรางวัลหม่อม               

งามจิตต์  บุรฉัตร 
สรุปเรื่อง 
              ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธินด้วย รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมของมูลนิธิศำสตรำจำรย์บุญถิ่น  อัตถำกร โดยส ำนักงำนกลำงมูลนิธิมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ซึ่งได้จัดสรร
เงินดอกผลเป็นรำงวัลอำจำรย์ดีเด่น 3 ประเภท คือ 1) อำจำรย์ผู้สอนดีเด่นสังกัดคณะวิชำอ่ืน 2) อำจำรย์
ผู้สอนดี เด่นสังกัดคณะครุศำสตร์  และ 3) อำจำรย์ที่มีผลงำนดี เด่นด้ำนกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น  
โดยได้มอบหมำยให้คณะครุศำสตร์รับผิดชอบในกำรเสนอชื่ออำจำรย์ประเภทที่ 2 อำจำรย์ผู้สอนดีเด่นสังกัด
คณะครุศำสตร์ และฝ่ำยวิชำกำรรับผิดชอบในกำรเสนอชื่ออำจำรย์ประเภทที่ 1 อำจำรย์ผู้ สอนดีเด่นสังกัด 
คณะวิชำอ่ืน และ ประเภทที่ 3 อำจำรย์ที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น  และส ำนักส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพนักศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้แจ้งให้สถำบันอุดมศึกษำ เสนอชื่ออำจำรย์
ที่มีผลงำนดีเด่นในกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษำเพ่ือเข้ำรับรำงวัล “หม่อมงำมจิตต์                
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บุรฉัตร” ในงำน “วันหม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร” งำนสร้ำงเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34 ในวันที่ 18 ตุลำคม 
2562 
  ทั้งนี้คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้พิจำรณำเสนอชื่ออำจำรย์            
ที่มีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดดังกล่ำวเพ่ือเป็นผู้แทนระดับมหำวิทยำลัย จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณวดี ชัยชำญกุล ขอสละสิทธิ์กำรเข้ำรับรำงวัลอำจำรย์ผู้สอนดีเด่น
สังกัดคณะวิชำอ่ืน    

๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล ขอสละสิทธิ์กำรเข้ำรับรำงวัลอำจำรย์ผู้สอนดีเด่น
สังกัดคณะครุศำสตร์ 

๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ ขอสละสิทธิ์กำรเข้ำรับรำงวัลอำจำรย์ที่มีผลงำนดีเด่น
ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต  วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี  ขอสละสิทธิ์กำรเข้ำรับรำงวัล            
“หม่อมงำมจิตต์  บุรฉัตร” 
 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
วาระที่ 3.3  รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวก                

ด้านการจัดการเรียนการสอนในศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
            ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบดี แจ้งในที่ประชุมว่ำ ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้อนุมัติเงินงบประมำณจำกเงินบ ำรุงศูนย์มหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 ,910,000 บำท 
(สำมล้ำนเก้ำแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน) และเงินบ ำรุงกำรศึกษำที่จัดสรรให้ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 
340,000 บำท (สำมแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) รวมงบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรทั้งสิ้น 4 ,250,000 
บำท (สี่ล้ำนสองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือจัดโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ศูนย์กำรศึกษำในมหำวิทยำลัยและ
พัฒนำศักยภำพ ผู้บริหำร อำจำรย์และบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยมีวัตถุประสงค์ 
1.) เพ่ือพัฒนำสภำพแวดล้อมและสิ่งเอื้ออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศูนย์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 2.) เพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ทุกระดับ  
 ทั้งนี้ได้ด ำเนินกิจกรรมภำยใต้โครงกำรฯ ในช่วงเดือนพฤษภำคม – เดือนมิถุนำยน 2562 ดังนี้  

1. กิจกรรม “กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมและสิ่งเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจัดกำรเรียน               
กำรสอนในศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” เป็นจ ำนวนเงิน 1,600,000 (หนึ่งล้ำนหกแสน
บำทถ้วน) อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนของงำนพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรท ำสัญญำจ้ำงตำมระเบียบ             
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

2. กิจกรรม “กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ” เป็นจ ำนวนเงิน 2,650,000 (สองล้ำนหกแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนิน
กิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 ขอเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2561 
 
สรุปเรื่อง 
 สำขำวิชำกำรตลำด คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้รับกำรติดต่อจำกนำยอภิศักดิ์ ฤทธิ์กลำง                 
นักศึกษำภำค กศ.พ. (จ-พ,อำทิตย์) โดยนักศึกษำได้ท ำกำรลงทะเบียนเรียนในภำคเรียนที่ 3/25641 และ             
ได้ช ำระค่ำลงทะเบียนในภำคเรียนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2562 ต่อมำนักศึกษำ              
ได้มีกำรปรับต ำแหน่งงำนโดยปรับจำกพนักงำน Part time ให้เป็นพนักงำน Full Time โดยใช้เวลำทดลอง
งำนประมำณ 2 เดือน จึงท ำให้ในภำคเรียนที่ 3/2561 ไม่สำมำรถมำเรียนตำมระเวลำที่ทำงมหำวิทยำลัย
ก ำหนดได้ จึงขอเสนอเรื่องเข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกัน
พิจำรณำคืนเงินค่ำลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ ภำคเรียนที่ 3/2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบกำรไม่คืนเงินให้แก่นักศึกษำ โดยยึดตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เรื่อง ก ำหนดช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2561
และระเบียบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึ กษำ                
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2560 
 
วาระท่ี 4.2 ขอความอนุเคราะห์อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน) 3 อัตรา 
 
สรุปเรื่อง 
 1. นำงสำววันวิสำข์ กำญจนำภรณ์ และนำยนทวีร์  ไชยจ ำ เป็นอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต และเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต  และนำยพลกฤต  กลั่นแก้วด ำรง เป็นอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม และเป็นอำจำรย์ผู้รับชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยใช้เงินบ ำรุงกำรศึกษำ (บ.กศ.) ของสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกล 
กำรผลิต  
 2. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต และสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้จัดกำรเรียน
กำรสอนที่มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” แต่สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต  
มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จ้ำงนอกกรอบอัตรำก ำลังจ ำนวน 2 คน จำกอำจำรย์ทั้งหมด 6 คน และ
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จ้ำงนอกกรอบอัตรำก ำลังจ ำนวน 1 คน  
จำกอำจำรย์ทั้งหมด 5 คน และมีผลต่อกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ            
มีศักยภำพท่ีจ ำเป็นต่อหลักสูตรเป็นอย่ำงมำก 
 
มติที่ประชุม รับทรำบในหลักกำร และอนุมัติต ำแหน่งอำจำรย์จ ำนวน ๒ อัตรำ โดยให้ด ำเนินกำรเปิดสอบ
คัดเลือกในรอบที่ ๓/2562 ดังนี้ 
  1. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
อนุมัติจ ำนวน 1 อัตรำ (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ)  



๖ 
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 ๒. สำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม อนุมัติจ ำนวน              
1 อัตรำ (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ)  
 
วาระท่ี 4.3 ขอจ้างอาจารย์ ด้วยเงินบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สรุปเรื่อง 
 มหำวิทยำลัย ได้จ้ำง นำงสำวอังสุมำ แก้วคต เป็นอำจำรย์ประจ ำของสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ 
แทนต ำแหน่งของ ผศ.ดร. วรวุฒิ น ำสุวิมลกุล ซึ่งเกษียณรำชกำรในปี พ.ศ. 2559 เพ่ือให้สำขำวิชำฯ มีอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรและเทคโนโลยีกำรเกษตร ครบ 5 ท่ำน ตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ สกอ. ก ำหนด โดยจ้ำง
ด้วยเงินบ ำรุงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม – กันยำยน 2562 
 
มติที่ประชุม รับทรำบในหลักกำร และอนุมัติต ำแหน่งอำจำรย์สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี จ ำนวน 1 อัตรำ (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) โดยให้ด ำเนินกำรเปิดสอบคัดเลือกในรอบท่ี ๓/2562 
 
วาระท่ี 4.4 ขอครองอัตราก าลังหรืออัตราทดแทน 
 
สรุปเรื่อง 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วันทนี  สว่ำงอำรมณ์ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จะเกณียณอำยุรำชกำรในวันที่ 30 กันยำยน 2562 ท ำให้หลักสูตร
ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ มีคุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญำเอก และ
ปริญญำโทในสำขำท่ีตรงและสัมพันธ์ด้ำนชีววิทยำและด้ำนกำรสอนลดลงเหลือจ ำนวน 4 คน 
 
มติที่ประชุม รับทรำบในหลักกำร และอนุมัติต ำแหน่งอำจำรย์สำขำวิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี จ ำนวน ๑ อัตรำ (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) โดยให้ด ำเนินกำรเปิดสอบคัดเลือกในปลำยปีงบประมำณ 
 
วาระท่ี 4.5 ขอสงวนอัตราพนักงานราชการและด าเนินการรับสมัครแทนคนเดิมซึ่งลาออก 
 
สรุปเรื่อง 
 นำยธีระศักดิ์ ธีรวัจณนำภำ พนักงำนรำชกำรทั่วไปลำออกจำกกำรปฏิบัติรำชกำร คณะครุศำสตร์ 
จึงขอสงวนอัตรำก ำลัง เพ่ือด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป แทนอัตรำเดิมซึ่งขอลำออก จ ำนวน 1 อัตรำ  จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทรำบในหลักกำร และอนุมัติจ ำนวน ๑ อัตรำ (พนักงำนรำชกำรทั่วไป) โดยให้ด ำเนินกำร               
เปิดสอบคัดเลือกในรอบท่ี ๓/2562 
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วาระท่ี 4.6 ขอครองอัตราก าลังเพื่อทดแทนอาจารย์ที่ก าลังเกษียณอายุราชการ 
 
สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เย็นหทัย แน่นหนำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จะเกษียณอำยุรำชกำรในวันที่ 30 กันยำยน 2562 ซึ่งจะท ำให้เหลือ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี จ ำนวน 4 คน ซึ่งไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
เป็นไปตำมเกณฑ์ก ำกับมำตรฐำนหลักสูตร สำขำวิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จึงขอครอง
อัตรำก ำลังหรืออัตรำทดแทน จ ำนวน 1 อัตรำ โดยอัตรำที่จะมำทดแทนอำจำรย์ที่ก ำลังเกษียณอำยุรำชกำร
ควรเร่งบรรจุเพ่ือให้มี อำยุงำนครบ 9 เดือน ก่อนกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในรอบถัดไป   
จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2562  
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎำคม 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
 
มติที่ประชุม รับทรำบในหลักกำร และอนุมัติต ำแหน่งอำจำรย์สำขำวิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จ ำนวน ๑ อัตรำ (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) โดยให้ด ำเนินกำรเปิดสอบคัดเลือกในปลำยปีงบประมำณ 
 
วาระที่ 5.7 ขอเปิดบัญชีเพื่อด าเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning 
Community :  e-PLC) ประจ าปี 2562 
 
สรุปเรื่อง 

เนื่องด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับเงินงบประมำณเงินอุดหนุนของโครงกำร
ส่งเสริมกระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือพัฒนำจรรยำบรรณวิชำชีพผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : e-PLC) ประจ ำปี 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
329,200 บำท (สำมแสนสองหมื่นเก้ำพันสองร้อยบำทถ้วน) และได้ด ำเนินกำรลงนำมสัญญำรับเงินอุดหนุนฯ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และถูกต้องตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย 
จึงขออนุญำตเปิดบัญชีเพ่ือด ำเนินโครงกำรข้ำงต้น และเสนอชื่อบุคคลจ ำนวน ๓ ท่ำน เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำร
รับผิดชอบบัญชีของโครงกำรฯ จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดีและผู้ช่วย
อธิกำรบดี ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ด าเนินการเปิดบัญชี โดยใช้ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                    
e-PLC”  และเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชีของโครงการฯ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก ่
ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  
ล าดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด  
ล ำดับที่ ๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  
 
 



๘ 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำ  http://uc.bsru.ac.th/  
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
          ไม่มี  
 
มติที่ประชุม   รับทรำบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี  
 
มติที่ประชุม   รับทรำบ   
 
เลิกประชุม เวลา ๑7.0๐ น.  
 
 

 
นำยจักรชัย  ตระกูลโอสถ               ผู้จดรายงานการประชุม 

                     ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


