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สรุปเรื่อง 
 
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕58 เมื่อวันจันทร์              
ที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า และ
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558  
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 12 หน้า  ดังมีรายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ 
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  วาระท่ี 4.1  สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
สรุปเรื่อง  
   
   สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
3 ธันวาคม 2558 และสภาคณาจารย์และข้าราชการมีประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา คือ 
   1. เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ 
    บุคลากรสายวิชาการบางส่วนถูกร้องเรียนจากนิสิตนักศึกษาและข้อมูลเชิงประจักษ์
ว่าไม่ทุ่มเทอุทิศตนในการท างาน และมติที่ประชุม คือ ควรน าเรื่องนี้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ทราบเพ่ือหา
มาตรการดูแลควบคุม และในส่วนของสภาคณาจารย์ฯ จะประชุมหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณต่อไป 
   2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
    การจัดอัตราก าลังสายสนับสนุนในหน่วยงานต่างๆยังไม่เหมาะสม บางหน่วยงานมี
มากเกินไป บางหน่วยงานมีน้อยเกินไป และมติที่ประชุม คือ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมต่อไป 
   3. การควบคุมการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
    การควบคุมการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยก าหนดเวลาการมาท างาน
ด้วยวิธีสแกนลายนิ้วมือของบุคลากรสายสนับสนุนนั้น ไม่ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพดีขึ้น และสาย
สนับสนุนยังเห็นว่าเกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างสายวิชาการที่ให้อิสระไม่ต้องสแกนนิ้วมือลงเวลาในการท างาน
และมติที่ประชุม คือ เห็นควรปรับเปลี่ยนระบบสแกนลายนิ้วมือของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือไม่ให้เกิดความ
เหลื่อมล้ า และหามาตรการอ่ืนที่ท าให้บุคลากรตระหนักทุ่มเทการท างานแทน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจของ
สายสนับสนุน 
   จึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) พิจารณา ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

 วาระท่ี 4.2  ขอชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้ง ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(มคจม.) 

 
สรุปเรื่อง  
   
   สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์เพ่ือเสริมสร้างงานวิจัยในมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างงานวิจัยที่มีมาตรฐาน ซึ่งในการด าเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีการจัดตั้งส านักงานตามมาตรฐาน มคจม. ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และจ าเป็นต้องมีส านักงานและอุปกรณ์ส านักงานส าหรับการด าเนินงาน โดยมีส านักงานพ้ืนที่
ปฏิบัติงานและมีพ้ืนที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นความลับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงแนบตารางการเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) พิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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  วาระท่ี 4.3 รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบลิฟท์โดยสาร อาคาร 9 
 
สรุปเรื่อง  
   
   ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ให้กองอาคารสถานที่ฯ  
ด าเนินการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของลิฟท์และขอค าแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาประตูลิฟท์           
ที่ปิดกระแทกเสียงดังและหยุดค้างบ่อยครั้ง ของอาคาร 9 จ านวน 2 เครื่อง นั้น 
   

   กองอาคารสถานที่ฯ ได้ด าเนินการตรวจเช็คลิฟท์โดยสารแล้วพบว่า ลิฟท์ยี่ห้อโอทิส  
ขนาด 1,000 กิโลกรัม ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์คอนโทรลเลอร์ ได้ผ่านการใช้งานมากกว่า 15 ปี               
และ กองอาคารสถานที่ฯ ได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและราคาโดยประมาณในการซ่อมบ ารุง คือ 
   1. ถ้ามีการขนของหรือขวางประตูนานให้ใช้ระบบควบคุมด้วยมือแทนโดยระบบอัตโนมัติ 
   2. เปลี่ยนชุดคอนโทรลประตูลิฟท์รุ่นใหม่ทั้งหมด พร้อมตกแต่งภายในและภายนอกเป็น
จ านวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
   3. เปลี่ยนลิฟท์โดยสารรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยต่อคณาจารย์ บุคลากร 
นิสิตนักศึกษารวมทั้งผู้พิการทางสายตา เป็นจ านวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  
   
   จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) พิจารณา ในคราวประชุม           
ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕9 

 

 

 



 
 
 
 

 วาระท่ี 4.4 การจัดตลาดนัดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงการให้เช่าพ้ืนที่ในการจัดตลาดนัดทุกวันพุธ
ของสัปดาห์ บริเวณลานอเนกประสงค์อาคาร 1 ชั้น 1 แต่เนื่องจากการจัดตลาดนัดในวันพุธ มหาวิทยาลัยได้มี
การจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินการจัดตลาดนัดดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ผู้เช่าจึงขอปรับเปลี่ยนสถานที่จัดเดิมไปเป็นบริเวณลานอเนกประสงค์ ระหว่างตึก 1 และตึก 2 
จัดตลาดนัดทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพ่ือจะได้ไม่กระทบต่อกิจกรรมนักศึกษาในวันดังกล่าว จึงน าเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่  
14 มกราคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558  
 
สรุปเรื่อง 
 
               สภามหาวิทยาลั ย ร าชภั ฏ บ้ านสม เด็ จ เ จ้ าพระยา ได้ จั ดประชุ มสภาม หาวิ ทยาลั ย 
ครั้งที่ 1/๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  จึงขอน า
มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕๘ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทราบ 
 
             จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 

 



 
  
 

วาระที่  ๕.2 การจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2559 

สรุปเรื่อง  
   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2559 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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วาระที่ ๕.3 สรุปการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและฝ่ายจัดการแสดงงานวันคล้ายวัน 
ถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

สรุปเรื่อง  
   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
และฝ่ายจัดการแสดงงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวัน
จันทร์ที่ 4 มกราคม 2558 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระที่ ๕.4 การตอบรับมาร่วมงานวันที่ 19 มกราคม 2559 ของ National Pingtung 

University (NPTU) 

สรุปเรื่อง  
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับมหาวิทยาลัย
แห่งชาติผิงถัง เพ่ือเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ทางมหาวิทยาลัยผิงถังได้ตอบรับค าเชิญเรียบร้อยแล้ว จึงน าเรียน
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)  ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่  
14 มกราคม 2559  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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  วาระท่ี ๕.5 การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในนิตยสารหญิงไทย รายปักษ์ 
 
สรุปเรื่อง  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารหญิงไทย รายปักษ์ เกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยและธ ารง
รักษาการใส่ผ้าไทยและสกู๊ปงานวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วันที่  
19 มกราคม ของทุกปี โดยในการนี้มหาวิทยาลัยได้สั่งซื้อนิตยสารหญิงไทย รายปักษ์ จ านวน 300 เล่มๆ ละ 
60 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)เพ่ือมอบที่ประชุม กบมส. จ านวน 80 เล่ม และ
ประชาสัมพันธ์ในวันคล้ายวันพิราลัย จ านวน 200 เล่ม จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.6 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติให้อธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง  
 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
อนุมัติให้อธิการบดีเดินทางไปต่างประเทศ ดังนี้ 
   1. กรณีอธิการบดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาไปราชการ
ต่างประเทศ ต้องด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 หมวด
ที่ 2 ประเภทการลา ส่วนที่ 8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน ตามตารางหมายเลข 2             
ซ่ึงก าหนดให้การลาไปราชการต่างประเทศของอธิการบดีเป็นอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
   2. กรณีอธิการบดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 บัญญัติให้การบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เมื่อผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยลาไปต่างประเทศย่อมเป็นไปตามข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดว่าด้วยเรื่องดังกล่าว 
 
  จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม                 
ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
  วาระท่ี ๕.7 การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
 
สรุปเรื่อง  
  
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 
ได้มีมติรับทราบ เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาแล้ว จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม                 
ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
  วาระท่ี ๕.8 สรุปรายงาน เรื่อง การตกลงแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในการท ากิจกรรมทาง
วิชาการ 
 
สรุปเรื่อง  
   
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เดินทางไปราชการ ณ PHNOM PENH INTERNATIONNAL 
UNIVERSITY ราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือเข้าร่วมประชุม เรื่อง การตกลงแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา           
ในการท ากิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2559 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระท่ี ๕.9 ขอส่งเงินค่าเหมาบัตรร าวงย้อนยุค 
 

สรุปเรื่อง  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ “ย้อนยุค สุขหรรษา 
2559” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ภายในงานได้มีการจับฉลากของรางวัล  และมีการจัดร าวง
ย้อนยุคจ าหน่ายบัตรแบบเหมารอบ โดยเงินที่ได้จากการจ าหน่ายบัตรจะน าไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตของ
มหาวิทยาลัย ในการนี้ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้สรุปยอดจ าหน่ายบัตรร าวงย้อนยุค เป็นเงินทั้งสิ้น 
22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) และแจ้งรายชื่อบุคคลและหน่วยงาน ดังเอกสารแนบ จึงน าเรียนให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)  ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่  
14 มกราคม 2559  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 

 



  
 
 
 วาระท่ี ๕.10 การเสนอหลักสูตรตาม การจัดกลุ่มCluster 
 
สรุปเรื่อง  
 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าประชุมปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 10 ปี เพ่ือน าไปสู่การของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้แต่ละมหาวิทยาลัย
วิเคราะห์ทบทวนจัดกลุ่ม Cluster 3-4 กลุ่ม โดยเน้นสาขาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง นั้น 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด าเนินการเสนอ
ชื่อหลักสูตรตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในกลุ่มวิชาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นสาธารณะ
และรัฐประศาสนศาสตร์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ กลุ่มวิชาที่ 7 ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ดนตรี นาฏศิลป์ สื่อสารการแสดงและการสื่อสารบันเทิงท้องถิ่น จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
  วาระท่ี ๕.11 ขอหยุดปฏิบัติงานในต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 
สรุปเรื่อง  
   
   นางจันทร์จิรา  ภระกูลสุขสถิต ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1880/2553 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง              
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในฐานะผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ กรอปกับมีข้อจ ากัดส่วนตัวเรื่องสุขภาพ ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ดังกล่าว และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างคล่องตัว จึงได้แจ้งความประสงค์ที่จะหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  จึ ง น า เ รี ย น ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่  
14 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระท่ี ๕.12 ตอบข้อเสนอแนะ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-3 ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง  
   
   ตามบันทึกข้อความที่  ศธ 0564/ตสน.422/2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558                
เรื่อง รายงานผลสรุปการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน สอบทานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ           
ไตรมาส ที่ 1-3 (เดือนตุลาคม 2557 – มิถุนายน  2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น 
    

   กองคลังได้ด าเนินการตอบข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบ จึงน าเรียน             
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 
14 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระท่ี ๕.13 รายงานผลการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “ถิ่นบัวหลวงเกมส”์ 
 

สรุปเรื่อง  
 
 โรงเรียนมัธยมสาธิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “บัวหลวงเกมส์” 
ระหว่ า งวั นที่  7 -9 ธั นวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏว ไลยอลงกรณ์  และสนามกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) 
ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 

 



 
  

  
 วาระที่  ๕.14 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงาน 

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะท่ี 2 (วิพากษ์) 

 

สรุปเรื่อง  
 
 กองนโยบายและแผน ได้สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
รายงานการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 (วิพากษ์) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่   14 มกราคม 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 

 



 
  

  
 วาระที่ ๕.15 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการอบรม เรื่อง “รู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกล

ความรับผิด” รุ่นที่ 1 
 

สรุปเรื่อง  
 

   กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปผลประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการ อบรม  
เรื่อง “รู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกลความรับผิด” รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9  
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.)  ทราบ ในการประชุมครั้งที่  1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 

 



 
  

  
 วาระที่ ๕.16 รายงานผลการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้ Arduino และ

การใช้งานเบื้องต้น 
 

สรุปเรื่อง  
 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งรายงานผลการด าเนิน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้  Arduino และการใช้งานเบื้องต้น ในวันที่  
14-15 พฤศจิกายน 2558 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 

 



 
  
  
 วาระท่ี ๕.17 รายงานผลการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก 
 
สรุปเรื่อง  
 
   นายปฏิวิทย์  ลอยพิมาย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการอนุญาตเข้าศึกษาต่อ           
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) แผนการเรียนแบบ ก. 1.1 (เน้นการ
ท าวิจัย) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนเพ่ือพัฒนาตนเองให้ได้รับวุฒิ   
ที่สูงขึ้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งขณะนี้ได้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติโดยสภา
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่   1/๒๕๕9 

 

 

 



 
 
  

  วาระท่ี ๕.18 ส่งสรุปรายงานการประชุม 
 
สรุปเรื่อง  
 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)              
ได้จัดประชุมเพ่ือชี้แจงการจัดการเรียนรู้ : การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้ น 3 ส านักงาน ป.ป.ช. 
ถนนนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษาในเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมการประชุม และได้ส่งสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
จึงน าเรียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕9 

 

 

 



 
 
 วาระที่ ๕.19 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการทางสังคม งบประมาณแผ่นดิน 

พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง  
 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน 
พ.ศ. 2559 ในการจัดโครงการบริการวิชาการทางสังคม เรื่อง “โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้กับต ารวจในส านักงาน”  แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภาษีเจริญ จ านวน 
50 ราย ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 11 บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือมุ่งเน้น
การบูรณาการความรู้ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
สมัยใหม่ จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่   1/๒๕๕9 

 

 

 



  
 
  
 วาระที่ ๕.20 รายงานการจัดโครงการค่ายสร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (English Camp ASEAN Community) 
 
สรุปเรื่อง  
 
   ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดโครงการค่ายสร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา                 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (English Camp ASEAN Community) เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2558                  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้มีป ระสิทธิภาพ              
จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559              
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่   1/๒๕๕9 

 

 

 



  
 
 วาระท่ี ๕.21 รายงานการจัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด มรดก วัฒนธรรมและจริยธรรม 
 
สรุปเรื่อง  
 
   ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้จัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด มรดก วัฒนธรรม          
และจริยธรรม เมื่อวันที่ 17 -19 ธันวาคม 2558 ณ วัดเขาตะแบง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี                  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข และสืบทอดศาสนาให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่   1/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระท่ี ๕.22 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 
 1) รายงานผลการจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการ : สืบสานวิถี
ไทยสไตล์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 
1/2558  
 2) รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ขึ้น 
ภายใต้ชื่อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจรเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนในเขตอ าเภออู่ทองสู่ความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน” ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2558 
 3) รายงานผลการจัดโครงการ “ค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชนเครือข่ายอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2558 ณ เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 4) รายงานผลการจัดโครงการสืบสานเผยแพร่ภาษาศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์
ของคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 23 ธันว าคม 
2558 
 5) รายงานผลการน านักศึกษาไปร่วมพิธีแถลงข่าว “มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2015” ในวัน
พุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
 6) รายงานผลการน านิสิตเข้าร่วม “งานแสดงเคาต์ดาวน์ปีใหม่ ณ วัดอรุณ” 
 7) รายงานผลการแสดงในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือเชื่อมโยงกับชุมชนต่างๆ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2558 
 8) รายงานผลการเข้าร่วม “เทศกาลละครกรุงเทพครั้งที่ 13” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 – 6 
พฤศจิกายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ......................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 

 



 
  

  
 วาระท่ี ๕.23 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 
 1) รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน พ.ศ.2558 
 2) รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 
 3) รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับสภาพแวดล้อม 
โครงการศิลปกรรมบ าบัด ครั้งที่ 2 (ระยะที่ 1) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
ครูศิลปศึกษา ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 4) รายงานผลการจัดโครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างจิตส านึกเพ่ือการเป็นพลเมืองโลก
ในศตวรรษท่ี 21 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2558 
 5) รายงานการจัดโครงการฝึกภาคสนามเชิงบูรณาการ เรื่อง การศึกษามรดกทางประวัติศาสตร์
และร่องรอยการเมืองการปกครองสยาม-ล้านนา และภูมิศาสตร์ตอนเหนือของไทย จากแหล่งฝึกประสบการณ์
สถานที่จริง ณ จังหวัดล าปาง ล าพูน และเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2558 
 6) รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การพัฒนา
ทักษะภาษาและการสื่อสารการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนิสิตสาขาวิชาการประถมศึกษา 
ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 7) รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การพัฒนาทักษะชีวิต: 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และวันที่  
3 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณฯ จังหวัดสมุทรปราการ 
 8) รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมรักษ์ตน รักให้
พอดี ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 9) รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
สมองแบบกัลยาณมิตรสู่ชั้นเรียน” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้อง 300401 ห้อง
ประชุมเรือแอเรียล คณะครุศาสตร์ 
 10) รายงานผลการด าเนินโครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา กิจกรรมรักษ์วิชาชีพ : 
ศึกษาดูงานในโรงเรียนประถมศึกษา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 

 



 11) รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย” ในวัน
อังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 300401 อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ 
 12) รายงานการด าเนินโครงการศิลปกรรมบ าบัด ครั้งที่ 2 (ระยะท่ี 2) ในวันที่ 15,16 และ 18 
ธันวาคม พ.ศ.2558 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.24 สรุปการเข้าร่วมประชุม เรื่อง สิทธิประโยชน์จากการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 
 
สรุปเรื่อง  
 
   นางสาวธัญลักษณ์  โกมาสถิต และ นางสาวจิรภรณ์  คล้ายวิจิตร เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง สิทธิประโยชน์จากการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย จัดโดยคณะกรรมการ  
ก าหนดความต้องการของภาครัฐที่ใช้นวัตกรรมไทย ส านักงบประมาณ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโน โลยีแห่ งชาติ  และส านั กคณะกรรมการวิ จั ยแ ห่ งชาติ  ( วช . )  วั นที่  2  ธั นวาคม 2558  
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค กรุงเทพฯ  จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่   1/๒๕๕9 

 

 

 



  
 
 วาระท่ี ๕.25 สรุปผลการส ารวจซุ้มอาหาร งานวันปีใหม่ “ย้อนยุค สุขหรรษา 2559” 
 
สรุปเรื่อง  
 
  ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในและงานพัสดุ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์              
ฟุ้งขจร รองอธิการบดี ให้ส ารวจซุ้มอาหารเนื่องในงานวันปีใหม่ “ย้อนยุค สุขหรรษา 2559” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
24 ธันวาคม 2558  นั้น 
   

  ผลการส ารวจพบว่า อาหารที่ใช้จัดเลี้ยง มี 12 ซุ้มๆละ 300 ที่ ตรงตามจ านวนที่แจ้งไว้ และ 
มีซุ้มร่วมสนับสนุนเพ่ิมเติม 3 ซุ้ม คือ ร้านกาแฟ Coffee Dee ร้าน Amazon และ ร้านครัวหัวกระทิ                  
จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559               
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่   1/๒๕๕9 

 

 

 



 
 
  

  วาระท่ี ๕.26 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม 
 
สรุปเรื่อง  
 
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ศูนย์           
ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรธุรกิจ (Thammasat Consulting Networking and Coaching 
Center : CONC Thammasat) จัดโครงการอบรมด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร Enhancing 
Leadership Presence : ELP รุ่นที่ 2 “การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้น า” จ านวน 80 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่             
7 พฤษภาคม 16 กรกฎาคม 2559 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  
รัชดา กรุ ง เทพฯ และขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยส่ งบุคลากรเข้ าร่ วมอบรม ในหลักสูตรดั งกล่ าว  
(ตามเอกสารแนบ) จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 

 

 



 
 
  

  วาระท่ี ๕.27 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมหลักสูตร “ผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลง (DFC)”รุ่น 6   
 
สรุปเรื่อง  
 
  สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ก าหนดจัดหลักสูตร “ผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (DFC)” รุ่น 6  
ขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะในประเด็นส าคัญต่างๆ ในการบริหารความเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัย/คณะ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติ
ที่ดีในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/คณะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบัน
คลังสมองจึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยมอบหมายผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับต่างๆ เข้าร่วมหลักสูตรฯ             
โดยหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/กรณีศึกษา และ PAP Forum ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 
2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร 
 2. ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 2-8 
เมษายน 2559 
 3. Project Action Plan (PAP) Reflection ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 
2559 ณ ศาลายา พาวิลเลี่ยน โฮเต็ล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
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...................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................ ..................................................................................................   
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระท่ี ๕.28 ขอเชิญเป็นประธาน 
สรุปเรื่อง  
   
   อาจารย์สิทธิศักดิ์  จรรยาวุฒิ ได้รับการประสานงานจัดการแสดง “ผสานเสน่ห์สายศิลป์ 3” 
ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ จึงได้เรียนเชิญอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
เข้าร่วมชมการแสดง และเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนจากสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ตัวแทน
จากศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมและบ าเพ็ญกุศลนานาชาติ วัดอรุณราชวราราม ตัวแทนจากวง
มิตรบรรเลง ตัวแทนจากวงสายสัมพันธ์ และนักดนตรีรับเชิญกิตติมศักดิ์ ในช่วงก่อนการแสดง จึงน าเรียนที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 
มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ...................................
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
  วาระท่ี ๕.29 หนังสือขอบคุณ 
 
สรุปเรื่อง  
   
  ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ภายใต้ชื่อกิจกรรม                   
“ปั่นเพ่ือพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และได้ขอความร่วมมือส านักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษาเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน” ระหว่าง
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 ณ สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  และเฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมชม
โขนกลางแปลงเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งมีหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้  จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕9 

 

 

 



 
 
 

 วาระที่ 5.30 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 

 
สรุปเรื่อง 
 
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ผู้น าท้องถิ่น หรือผู้น าชุมชน กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มศึกษาอบรม ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 11 มิถุนายน 2559 และขอเชิญชวนสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  จึงน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 



  
 
 วาระท่ี ๕.31 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
 
สรุปเรื่อง  
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
   

   
  1) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือปรึกษาหารือ 
การด าเนินงาน และพิจารณาการขออนุญาตด าเนินงานต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่  
18 พฤศจิกายน 2558 และ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 
  2) บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมุนไพรไทยและการท า 
ลูกประคบ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี  
  3) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จ 
พระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่)   
  4) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากหนังสือพิมพ์
ข่าวสด, หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
  5) คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้ รายงานข่ าวประชาสัมพันธ์  HU-SO  
ประจ าเดือนธันวาคม 2558 และมกราคม 2559 
  6) คณะวิทยาศาสตร์ฯ รายงานผลการด าเนินโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรม ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ......................
............................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................. ............................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่   1/๒๕๕9 

 

 

 



 

  

 วาระท่ี 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 
 

สรุปเรื่อง 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม ๒๕๕9 09.00 น. 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 09.00 น. 
3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน ๒๕๕9 10.00 น. 
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน ๒๕๕9 09.00 น. 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 09.00 น. 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 09.00 น. 

10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 09.00 น. 
12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 09.00 น. 

 

การด าเนินการ 
 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
ศรีสุริยวงศ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
 ............................................................................................................................. ......................
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ....................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕9 


