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สรุปเรื่อง 
 
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕59 เมื่อวันพฤหัสบดี               
ที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๕9 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 16 หน้า และ        
มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559           
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 หน้า ดังมีรายละเอียดปรากฏ                   
ตามเอกสารแนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/๒๕๕9 
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วาระท่ี 4.1  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรม 
 
 

สรุปเรื่อง 
 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ติดตั้งเครื่องมือในการเรียน             
การสอนและการวิจัยไว้ด้านหลังอาคาร 9 ซึ่งเป็นการติดตั้งไม่ถูกต้องตามกฎหมายการก่อสร้างอาคาร               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอให้สาขาวิชาประมาณการค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าว
ทั้งหมดไปติดตั้งที่อาคาร 17 (อาคารอุตสาหกรรมศิลป์เดิม) ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จากการประมาณการ                    
มีค่าใช้จ่าย จ านวน 463,556.10 บาท ซึ่งการประมาณการครั้งแรกมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่านี้ และกองอาคาร
สถานที่ฯ แนะน าให้ปรับลดราคาให้สอดคล้องกับราคากลางหรือราคาในท้องตลาด และเพ่ือไม่ให้ไฟฟ้า                 
ในอาคาร 17 ถูกใช้งานเกินก าลังจึงขอให้เดินไฟฟ้าใหม่จากหม้อแปลงไฟฟ้านอกอาคาร ติดตั้งตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร และปูกระเบื้องให้เหมือนเดิม (กรณีช ารุดระหว่างด าเนินการ) 

 
 

การด าเนินการ  
   

  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอความเห็นชอบในการขอรับ               
การสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายเครื่องมือเคมีอุตสาหกรรม จึงน าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 
สรุปเรื่อง 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาสถาบันราชภัฎ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2542 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(12) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2559 ได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 เพ่ือให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ 
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และน า              
(ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าพิจารณาใน            
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 

 
ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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 วาระท่ี 4.3 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
สรุปเรื่อง 

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 4-8/2559 ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 มาตรา 24 ก าหนดให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ
ในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและได้มี
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านส าเด็จเจ้าพระยาได้น าเสนอเรื่องต่างๆ มายังสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ซึ่งมีประเด็นเพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัยดังนี้ 

1. การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 มติที่ประชุม รับทราบและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ 
2. แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุมให้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ต้องการและความคาดหวังสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลน ามาวิเคราะห์และน าเสนอเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป (ดังเอกสารแนบ) 

3. การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุมเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการออกบูธในงานกาชาดและสนับสนุน

การจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์และนักศึกษานอกสถานที่ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้
บุคคลภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามากยิ่งขึ้น 

4. การจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ส าหรับนักศึกษา 
 มติที่ประชุมเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดหาพ้ืนที่เพ่ิมเติมภายในมหาวิทยาลัย 

ส าหรับจอดรถจักรยานยนต์เพ่ือให้เพียงพอกับรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาที่น ามาจอดไว้ภายในมหาวิทยาลัย 
 

การด าเนินการ  
   

   มหาวิทยาลัยได้น าสรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 
2559 
 
   จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ..............
......................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 



 
 
 

 วาระท่ี 4.4 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 
สรุปเรื่อง 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีมติอนุมัติให้ปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
บริหารการศึกษา 2) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้การพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์เป็นไปอย่างเรียบร้อย            
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และน าเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 
 
ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ..............
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................................................................................................................................................................ ..............
................................................................................................................................................................ ..............
....................................................................................................... .......................................................................
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..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..............
................................................................................................................................................................ ..............
.............................. ............................................................................................................................. ................ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕9 



 
 

  
 วาระที่ 4.5 พิจารณาการให้ทุนผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ประจ าภาคเรียนที่ 2           

ปีการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จั ดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของ     
สาขาวิชาเพ่ือรับทุนการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 65 ราย และน าเข้า
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ.2559 

 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ...........................
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............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ..........................................................................................
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............................................................................................................................. .................................................
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 



 
  

  
 วาระท่ี ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559  
 
สรุปเรื่อง 
 
               สภามหาวิทยาลั ย ร าชภั ฏบ้ านสม เด็ จ เ จ้ าพระยา ได้ จั ดประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย 
ครั้งที่ 7/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ามติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 น าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ 
 
             จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ........................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
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......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.2 รับทราบการยุบเลิกส านักโรงเรียนสาธิต 
 

สรุปเรื่อง  
 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2559 มีมติรับทราบกรณีที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รายงานการยุบเลิกส านักโรงเรียน
สาธิต และจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2559 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
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............................................................................................................................. .................................................
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............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระที่ ๕.3 แผนผังการปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียน เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  
สรุปเรื่อง 
 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง รายละเอียดประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองเอกสาร          
การตอบแบบส ารวจของหน่วยงาน และประมวลผลแบบส ารวจของหน่วยงานให้เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
และขอน าแผนผังการปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนดังกล่าว แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย(กอม.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559  วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 รายละเอียด            
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ...........................
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระท่ี ๕.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 
สรุปเรื่อง  
 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ร่วมกับ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จัดท าโครงการ 
“การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับคณาจารย์และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 โดย 
  กิจกรรมที่ 1 : อบรมภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชั่วโมง วันที่ 9-24 มิถุนายน พ.ศ.2559              
ณ ชั้น 1,4 อาคาร 10 และชั้น 3,4 อาคาร 11 
  กิจกรรมที่ 2 : ค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมลองบีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 2 -4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
  กิจกรรมที่ 3 : ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพ่ือการสื่อสาร (TOEIC) ระหว่างเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพ่ือการสื่อสาร  (TOEIC) Educational 
Testing Service ETS อาคาร BB TOWER (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศก
มนตรี วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 
 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2559 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ...........................
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.................................................................................... ..........................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระที่ ๕.5 สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe 

Captivate รุ่นที่ 2” 
 

สรุปเรื่อง  
 
 ส านักคอมพิวเตอร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe 
Captivate รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1091 อาคาร
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) โดยมีวิทยากร คือ คุณกฤติภณ ธนนชนะกิจ และ คุณสินทวี 
อ่อนเจริญ ซึ่งเป็นวิทยากรประจ าโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน               
40 คน  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2559 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระท่ี ๕.6 รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรมฯ 
  
สรุปเรื่อง 
 
             ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบ              
นิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรม              
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม           
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก ได้พัฒนาตนเองไปสู่          
การท างานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ในระดับที่สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 2 -3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแสดงผลงาน 
อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระที่ ๕.7 สรุปผลประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดโจทย์และเขียนข้อเสนอ           

การวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระยะที่ 2  
 

สรุปเรื่อง  
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดโจทย์และ           
เขียนข้อเสนอการวิจัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 
2559 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
(กอม.) ทราบในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระท่ี ๕.8 การเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นฯ ทางสื่อมวลชน 
 

สรุปเรื่อง  
 
 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินการโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจตามโครงการดังกล่าว  และ
เผยแพร่ใน 
  1. สถานีโทรทัศน์ช่อง 8   2. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
  3. หนังสือพิมพ์ไทย   4. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
  5. หนังสือพิมพ์แนวหน้า   6. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 
 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบในการประชุมครั้งที่ 
5/2559 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระท่ี ๕.9 การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 
26 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  
 1. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
 2. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
 3. นายคมสันฐ หัวเมืองลาด ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ 
 
การด าเนินการ 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประสานงานในการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่พระพรหมบัณฑิต โดยก าหนดจัดพิธีถวายปริญญาในวันศุกร์ที่  16 กันยายน 2559  
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และก าหนดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  
ในวันพฤหัสบดีที่  2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และนายคมสันฐ หัวเมืองลาด  
เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ สวนอัมพร ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 พร้อมนี้  
ได้จัดท าก าหนดการ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระพรหมบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบในการประชุมครั้งที่ 5/2559  
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระท่ี ๕.10 โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “แนวคิดเสรีนิยม” กับผู้น าไทยและผู้น าโลก

คริสต์ศตวรรษที่ 19 
 

สรุปเรื่อง  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ร่วมกับราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชา
ประวัติศาสตร์ ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการปาฐกถาและเสวนาทางวิชาการ
ราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “แนวคิดเสรีนิยม” กับผู้น าไทยและผู้น าโลกคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงน า
เรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 
17 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

 

 

 



 

  
 

 วาระที่ ๕.11 การส่งบุคลากรฝึกงานของ Phnom Penh International (PPIU) ราชอาณาจักร
  กัมพูชา 
 

สรุปเรื่อง  
 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับจดหมายจากฝ่ายต่างประเทศของ Phnom 
Penh International (PPIU) ขอส่งบุคลากรมาฝึกงานจ านวน 2 คน โดยฝึกงานที่ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
และส านักคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 14 – 27 สิงหาคม 2559 โดยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ได้ประสานงานกับส านักกิจารนิสิตนักศึกษา และส านักคอมพิวเตอร์ส าหรับเป็นสถานที่ฝึกงาน พร้อมทั้ง              
ได้ประสานที่พักบ้านรับรองของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

 

 

 



 
 

 
 วาระท่ี ๕.12 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
 

สรุปเรื่อง  
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประกาศ ณ วันที่ 10 
สิงหาคม 2558 และอาจารย์สุนาทะ พงศ์เกียรติ กรรมการประเภทคณาจารย์ ได้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจาก  
ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น 
  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เลื่อนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ           
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกในล าดับถัดไป คือ อาจารย์ประสงค์ ผ่องภิรมย์ จึงน าเรียน
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 17 
สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

 วาระท่ี ๕.13 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
 

สรุปเรื่อง  
 

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 

               1) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือปรึกษาหารือ          
การด าเนินงานและพิจารณาการขออนุญาตด าเนินงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HO-SO ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2559 และเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 เอกสารดังแนบ 
   
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 

 

 

 



 

  

 วาระท่ี 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 
 

สรุปเรื่อง 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 13.00 น. 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
3/2559 วันอังคารที่ 12 เมษายน ๒๕๕9 09.00 น. 
4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 09.00 น. 
6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 09.00 น. 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 09.00 น. 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 09.00 น. 

 
การด าเนินการ 
 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 ในวันพฤหัสบดีที่  
8 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
ศรีสุริยวงศ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย    
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕89 


