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 วาระที่ 4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
มหาวิทยาลัย  

สรุปเรื่อง  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 
ตามอัตลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์  
  1. เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
  2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท ากิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การประชุมทางวิชาการ และ            
การให้บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรทั้งภายในและภายนอก
ระดับชาติและนานาชาติ 
  4. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้แก่สังคมผ่านเว็บไซต์ 
 
การด าเนินการ 
 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยได้จัดท า  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินงานของโครงการ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน
ของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัย น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
      
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของระดับปริญญาตรี  

 
สรุปเรื่อง  
 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท าประกาศเรื่องนโยบายการยกระดับ
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้
มีการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนได้เต็ม           
ตามศักยภาพ โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้สอนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากล 
และก้าวทันโลกเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน              
ของประเทศ 
 
การด าเนินการ  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศนโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ จ านวน 6 ข้อ 
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) เพ่ือพิจารณา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 
2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.3 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ (ฝ่ายนายจ้าง) 
 
สรุปเรื่อง  
 

 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (ฝ่ายนายจ้าง) โดยพิจารณาจากผู้บริหารที่มีความเหมาะสมและไม่มีวาระในการด ารงต าแหน่งและแต่งตั้ง
ให้นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ด ารงต าแหน่ง และเนื่องจาก นายสุชาครีย์ 
ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ท าให้
ต าแหน่งกรรมการกองทุนฯ (ฝ่ายนายจ้าง) ว่างลง  

 
การด าเนินการ 

 
เพ่ือให้งานต่างๆ ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งจดทะเบีย นแล้ว  

(ของ มบส.) ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงน าเรื่องแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ  
และพิจารณาแต่งตั้งผู้มีความเหมาะสมให้มาด ารงต าแหน่ง  
 
        จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.4 การจ้างท่ีปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน 

สรุปเรื่อง  
 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับรายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่าประเด็นความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กรมบัญชีกลางก าหนด เนื่องจากบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง           
การพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง และประกอบ
กับหน่วยตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมประเภทการตรวจสอบภายในตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
 
การด าเนินการ 
 หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือให้ค าปรึกษา 
แนะน าให้แก่บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
มหาวิทยาลัย โดยมีก าหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2560 
จ านวน 11 เดือน และมีขอบเขตการจ้างตามเอกสารดังแนบ 
 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
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 วาระที่ 4.5 แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 
สรุปเรื่อง  

   
 กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี จะด าเนินการรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ  
 
การด าเนินการ 
  
 กองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแผนสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา  
หากเห็นชอบจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ 4.6 สรุปจ านวนผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 
3/2559 และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 

 
สรุปเรื่อง  
 
 กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้สรุปจ านวนผู้บรรจุแต่งตั้ งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2559 และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งได้รับ           
การบรรจุแต่งตั้งในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 สายสอน 17 ราย สายสนับสนุน 7 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน  
24 ราย จึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2559 
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
        จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ 4.7 การแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้า
พักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง  
 
 เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย 
ในที่พักของมหาวิทยาลัย มีปัญหาในแนวทางการปฏิบัติ ประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรผู้เข้าพักอาศัย
ในอาคารศีตลาคารและที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย จึงน าเนื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 
2559 โดยมีประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย และมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขในประเด็นรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณาในข้อแก้ไขดังกล่าว 
 
        จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 



 
 
 
  

 วาระท่ี 4.8 การด าเนินงานจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ 
 
สรุปเรื่อง  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับอนุมัติจากส านักบริหารโครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา 
ขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยเดินทางไปลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 
 
การด าเนินการ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ผู้ประสานงานการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้น าร่างข้อบังคับว่าด้วยการบริหารศูนย์ความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งผ่านการตรวจแก้           
จากนิติกรของกองบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย             
ร่วมพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
        จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 



 
 
 
  

 วาระที่ 4.9 การจัดท ารูปหล่อสัมฤทธิ์ “ขงจื้อ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถาบันขงจื้อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สรุปเรื่อง  
 
 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอหารือและขอค าชี้แนะในการจัดสร้าง
รูปหล่อสัมฤทธิ์ “ขงจื้อ” ขนาดความสูง 180 ซม. ในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งในเดือนธันวาคม  
พ.ศ.2559  ส าหรับมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นการเฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบรอบดังกล่าว โดยสถาบันขงจื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดท า 
 
        จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ 4.10 การขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าประชุม
ปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
สรุปเรื่อง  

   
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา และประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบหลักเกณฑ์และ
แนวทางเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
  
การด าเนินการ 
  
 งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแก้ไขประกาศ เรื่อง ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความเหมาะสม โดยขอเพ่ิมประกาศข้อ 2 การจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จึงน าเ ข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาการแก้ไขประกาศฯ ดังกล่าว รายละเอียด  
ดังเอกสารแนบ  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ 4.11 การปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
ห ลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี ก า รและ เงื่ อ น ไข การ เลื่ อ น เงิน เดื อ น ข้ า ร าชก ารพ ล เรื อ น                        
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สรุปเรื่อง  

   
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  
  
การด าเนินการ 
  
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เสนอให้มหาวิทยาลัย
ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในประเด็นดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 4.12 การถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559 
 

สรุปเรื่อง 
 

 มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏบ้ านสม เด็ จ เจ้ าพ ระยา ได้ จั ด งานถวายผ้ ากฐินพระราชทาน  
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยฯ  
น าไปทอดถวายพระสงฆ์จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ถนนอัมรินทร์ ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.เพ่ือเป็นการบ าเพ็ญกุศล  
แด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ได้จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานฉลององค์พระกฐินพระราชทานและงานพิธี          
ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559” ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2559  
 
การด าเนินการ 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าโครงการ ก าหนดการ ค าสั่งมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย 
งานฉลององค์พระกฐินพระราชทานและงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559” และตาราง           
การส่งเงินร่วมท าบุญทอดกฐินของหน่วยงานภายในและภายนอก จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 4.13 ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน 
 

สรุปเรื่อง  
   
 งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสม             
มากยิ่งขึ้นตามความเห็นสมควรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรม                  
การมาท างาน และการก าหนดงบประมาณโดยรวมของมหาวิทยาลัย ส าหรับใช้เลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยจัดท า 2 ร่างประกาศ ดังนี้ 
  1. ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  2. ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 

 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2559 
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี 4.14 การวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

สรุปเรื่อง  
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ให้ความส าคัญและเห็นควรให้ตรวจสอบ
เพ่ิมเติม เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพ่ืองานแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลการประกันคุณภาพในภาครัฐที่กรมบัญชีกลาง           
เป็นผู้ก าหนด นั้น 

 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะน านโยบายที่ได้รับมาจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ต่อไป จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้นโยบายและ
ข้อคิดเห็น ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



  
  
  

 วาระท่ี ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559  
 
สรุปเรื่อง 
 
               สภ ามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสม เด็ จ เจ้ าพ ระยาได้ จั ด ป ระชุ ม สภ ามห าวิท ยาลั ย  
ครั้งที่ 9/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ามติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 น าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
 
             จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



  
 

 

วาระที่ ๕.2 ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการ             
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
สรุปเรื่อง  
   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา            
อู่ทองทวารวดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
   3. นางจ านงค์ ตรีนุมิตร ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
 

  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559  
   
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



  
 

 

วาระที่ ๕.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายขับเคลื่อนโครงการจัดแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ 
“เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds Love” 

 
สรุปเรื่อง  
   
  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ประธานอนุกรรมการ           
ฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการ 
“ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็น
คณะท างานฝ่ายขับเคลื่อนโครงการจัดแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds 
Love” จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559           
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559  
   
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



  
 
  
 

วาระที่  ๕ .4 การจัดท าแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560            
ของหน่วยงาน และรายงาน ผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง  
   
  ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการแปลงแผนฯ ไปสู่แผนของหน่วยงานแล้วจัดท าเป็นโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามแผนฯ โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานมาด าเนินการ และก าหนดให้
รายงานผลการปฏิบัติงานไปยังกระทรวงยุติธรรมเมื่อสิ้นงบประมาณ นั้น 
    
การด าเนินการ 
 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงาน และรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน 4 มิติ ได้แก่ 
   (1) มิติป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
   (2) มิติคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
   (3) มิติพัฒนากฎหมาย กลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้ เพ่ือส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 
   (4) มิติพัฒนาองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
และจัดส่งไปยังส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 
31 ตุลาคม 2559 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
   
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



  
 
  
 

 วาระที่ ๕.5 ขอขยายเวลาการตอบแบบประเมินความคิดเห็นในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
  
 คณ ะกรรมการติ ด ตาม  ต รวจสอบ  และป ระ เมิ น ผล งาน ของมห าวิท ยาลั ย  ได้ ข อ                 
ความอนุเคราะห์ให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/สถาบัน ประชาสัมพันธ์ ก ากับ ดูแล ให้ผู้บริหารหน่วยงาน 
คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนิสิตนักศึกษาในสังกัด ด าเนินการตอบแบบประเมินความคิดเห็นในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ภายในวันที่ 30 กันยายน 
2559 แต่เนื่องจากภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวยังมีผู้ตอบแบบประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
จึงขอขยายเวลาการตอบแบบประเมิน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียด          
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.6 รายงานผลการส าเร็จการศึกษาและขอปรับวุฒิการศึกษาเป็นวุฒิปริญญาเอก 
 
สรุปเรื่อง  

   
 อาจารย์มาลี ลิขิตชัยกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์               
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้ารับศึกษาระดับปริญญาเอก (นอกเวลา
ราชการ) ในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) 
สาขาวิชา การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ งยืน (KU-SLUSE) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อเดือนมิถุนายน           
ปี พ.ศ. 2551 และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้ได้รับปริญญาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระที่ ๕.7 รายงานการได้รับรางวัลระดับชาติของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.เภสัช         

กรรมไทย  
 
สรุปเรื่อง  

   
 นายชายศักดิ์ ถนนแก้ว นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย ได้น าผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลทางคลินิกของยา
ประสะไพลแคปซูลต่อการฟ้ืนฟูสตรีหลังคลอดในโรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม
ประกวดผลงานวิชาการแบบบรรยาย ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจ าปี
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาการแพทย์                
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและหน่วยงานเครือข่าย ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง          
4 กันยายน 2559 ผลการตัดสินได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งเป็นรางวัลรองจากรางวัลระดับดี ในกลุ่มผลงานวิจัย
ทั่วไป โดยมีผลงานวิชาการส่งเข้าประกวด ทั้งสิ้น 130 เรื่อง จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียด                    
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.8 การประชาสัมพันธ์ผลงานของนิสิตแพทย์แผนไทย 
 
สรุปเรื่อง  

   
 นิสิตแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน
มหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยพ้ืนบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการแพทย์แผนไทย          
วิชาเภสัชกรรมไทย วันที่ 23 -25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.9 การเปลี่ยนแปลงประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง  

   
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1            
ภาคเรียนที่ 2/2559 มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงผู้ด ารงต าแหน่งประธานสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ จาก อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ โตประสี เป็น อาจารย์อารีย์ รุ่งแสง เนื่องจาก อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ โตประสี 
ขอลาออกจากต าแหน่งประธานสาขาวิชา โดยให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จึงน า
เรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 
ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.10 รายงานการส าเร็จการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง  

   
 อาจารย์คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
แขนงนาฏยศิลป์ (นอกเวลาราชการ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเป็นเวลา 3 ปี ณ บัดนี้ได้ส าเร็จ             
การศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และได้รับปริญญาบัตร       
ชื่อย่อวุฒิ (ศป.ด.) สาขาศิลปกรรม จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.11 รายงานการส าเร็จการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง  

   
 อาจารย์ณัฐภา นาฏยนาวิน อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
แขนงนาฏยศิลป์ (นอกเวลาราชการ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเป็นเวลา 3 ปี ณ บัดนี้ได้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และได้รับปริญญาบัตร               
ชื่อย่อวุฒิ (ศป.ด.) สาขาศิลปกรรม จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระท่ี ๕.12 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สรุปเรื่อง  
   
 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการการอบรม         
เชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนและบุคลากรในสถาบันการศึกษา (ค่ายชีววิทยา -
จุลชีววิทยา) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร    
9 ) ชั้น 5 และ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ             
ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 1 ชั้น 1 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค          
การเตรียมตัวอย่างชีวภาพทางเคมี ส าหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)            
ในระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
(อาคาร 9) ชั้น 2  
 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ เข้าร่วมงาน Thailand tech show 2016 
เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
  
 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จงึเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
 
  
 

วาระท่ี ๕.13 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง  
  

 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  จัดท าโครงการรวมพลศิษย์ เก่ า คืนสู่ เหย้ า                  
ชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 
09.00-22.00 น. ณ อาคาร 27 ชั้น 9  
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
“ปรับทักษะอัตลักษณ์นิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ปีการศึกษาที่ 2559 เมื่อวันที่ 8-13 
กรกฎาคม 2559 
 4. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพทางศิลปะเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23-24 
กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2  
 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
“ปรับทัศนคตินิสิตใหม่ให้เข้าใจหน้าที่พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษาท่ี 2559 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  
 6. นิสิตสาขาภาษาไทย (คบ.5 ปี) ได้รับรางวัลในการประกวดจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
  1. นายแมน คล้ายสุวรรณ เข้าร่วมประชันกลอนสด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดี
และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้านการประพันธ์ร้อยกรอง ในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ 
   1.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภท กลอนสด รอบท่ี 1 
   1.2 รางวัลชนะเลิศ กลอนสด ประเภทประชาชน  
  2. นายนพรัตน์ รัตนวิชัย ได้รับรางวัล ดังนี้ 
   2.1 รางวัลที่ 1 ประกวดกลอนอนุรักษ์ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี 2559 จัดโดยส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
   2.2 รางวัลที่  1 ประกวดร้อยกรองอนุรักษ์ ภาษาและศิลปวัฒนธรรม ระดับ
ประชาชน จัดโดย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ 
 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 
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 วาระท่ี ๕.14 รายงานผลการด าเนินโครงการศิลปกรรมบ าบัด ครั้งที่ 2 (ระยะที่ 2) 
 
สรุปเรื่อง  

   
 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการศิลปกรรมบ าบัด ครั้งที่ 2 (ระยะที่ 2) ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริการ
วิชาการสู่สังคม โดยลักษณะของกิจกรรมเป็นการน าองค์ความรู้ทั้ งศาสตร์และศิลป์ในรายวิชาต่างๆ            
มาบูรณาการ ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็น
การอบรมเชิงปฏิบัติการและน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการในรูปแบบจัดกิจกรรม
ฐานความรู้ เมื่อวันที่ 2 และ 6 กันยายน 2559 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 



 
  

 
วาระที่ ๕.15 สรุปโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อม           

สู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2  
 

สรุปเรื่อง  
   
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน รุ่นที่ 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ        
ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย มีจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ 
  1. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ส าหรับนิสิตเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 1 ค่ายพ้ืนฐาน) 
  2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ส าหรับนิสิตเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 2 ค่ายเข้มขน้) 
  3. โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ส าหรับนิสิตและ
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
  

 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
 
 
  

 วาระท่ี 5.16 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมการกุศล 

 
สรุปเรื่อง 
  
  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลปากคลองสาน 
(ภาคประชาชน) ได้จัดกิจกรรมการกุศลขึ้น โดยมีทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจ โดยมี “อาจารย์จตุพล           
ชมพูนิช” ร่วมเป็นวิทยากร และคอนเสิร์ตจากศิลปิน “หนู มิเตอร์” ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 
14.30 -18.00 น.  
 

  สถานีต ารวจนครบาลปากคลองสาน จึงขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในการใช้สถานที่ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ จึงน าเรียน
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13
ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
    
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 



 
  
 
 วาระที่ ๕.17 ผลการประเมินการจัดงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และ            

วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู  
 
สรุปเรื่อง 
 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินการจัดงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการ
ฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่  29 กันยายน 2559                 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 และฝ่ายประเมินผลและจัดท ารายงานผล ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล           
ด้วยแบบประเมิน วิเคราะห์ แปลผลการประเมิน ได้ดังนี้ มีผู้เข้าร่วมงานครบรอบ 124 ปี จ านวน 958 คน              
มีผู้ร่วมตอบแบบประเมิน จ านวน 687 คน และผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่องานฯ โดยภาพรวม         
อยู่ในระดับมาก จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
               จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระที่ ๕.18 ผลการประเมินงานพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาแด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

 
สรุปเรื่อง 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินการจัดงานพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2559 ณ มณฑลพิธี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี  และฝ่ายประเมินผลและจัดท ารายงานผล             
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมิน วิเคราะห์ แปลผลการประเมิน ได้ดังนี้ มีผู้ร่วมตอบแบบ
ประเมิน จ านวน 251 คน และผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่องานพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยภาพรวมอยู่ใน             
ระดับมาก จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559               
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
 
 
 วาระท่ี ๕.19 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 
สรุปเรื่อง  
 
 งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมความรู้         
เรื่อง “การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” จ านวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 อบรมให้แก่คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 และรุ่นที่ 2 อบรมให้แก่ ประธาน
สาขาวิชาทุกคณะ หัวหน้าส านักงานคณะ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต/หน่วย 
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................... ...................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 



 
 
 
  

 วาระที่ ๕.20 รายงานการร่วมชมการแสดง “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sound of love”          
รอบแรงบันดาลใจ  

 

สรุปเรื่อง  
 
 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้เข้าร่วมชมการแสดงละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sound of love” รอบแรงบันดาลใจ เมื่อวันที่ 
24 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงละครศาลาเฉลิมกรุง และ นักศึกษาต้นแบบ จ านวน 50 คน 
ตัวแทนจากสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมชมการแสดงละครเวที          
ในวันที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. พร้อมเข้าปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมส าหรับการแสดงละคร
เวที ทั้งหมด 9 มหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.21 ขอน าส่งเงินคงเหลือเข้าเงินบ ารุงการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง  

   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่           
ระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากการจัดโครงการ
ดังกล่าว มีเงินคงเหลือ จ านวน 17,101.74 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)           
จึงขอน าเข้าเงินบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระที่ ๕.22 ผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพมาตรฐานสากล 
 
สรุปเรื่อง  

   
 กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพ่ือ           
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพมาตรฐานสากล เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 
อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผู้ตอบแบบประเมินโครงการ จ านวน 155 
คน และมีผลความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียด            
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระที่ ๕.23 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2559 

 
สรุปเรื่อง 
  

 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 จ านวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้าน          
บาทถ้วน) นั้น 
 

 กองนโยบายและแผน ได้สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการงบกลางส านักงานอธิการบดี มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2559 จ านวนเงิน 1,916,455.37 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทสามสิบเจ็ด
สตางค์) จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559           
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระที่ ๕.24 ผลความพึงพอใจที่มีต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย        

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สรุปเรื่อง  

   
 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสรุปรวบรวมแบบสอบถาม            
ความพึงพอใจที่มีต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา            
เพ่ือน าผลความพึงพอใจรายงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 -2562 ยุทธศาสตร์ที่  5           
การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรในมาตรการที่ 3 พัฒนาระบบสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงขอแจ้งผลความพึงพอใจดังกล่าว ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระที่ ๕.25 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ 
 
สรุปเรื่อง  

   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงาน             
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ             
ให้ได้รับทราบและเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาต่อไป จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 รายละเอียด                
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

 
  

 วาระท่ี ๕.26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
 
สรุปเรื่อง  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
   

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจ าสาสขาวิชาการประชาสัมพันธ์และ          
การสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมกับส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 หน่วยงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมถอดบทเรียนความส าเร็จ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดสวัสดิการสังคม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ และหนังสือพิมพ์แนวหน้า 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจ าสาสขาวิชาการประชาสัมพันธ์และ            
การสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นกฎหมายกับสื่อยุคใหม่ ไม่ใช่
เรื่องไกลตัว และได้เผยแพร่ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 
 3) คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือปรึกษาหารือ              
การด าเนินงานและพิจารณาการขออนุญาตด าเนินงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 
 4) อาจารย์และนิสิต ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ไปเผยแพร่การแสดงดนตรีไทย ในงานสมโภชพระพรหมประจ าปี  ณ เมืองเทียนเจิน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2559 
 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร และ ผู้อ านวยการส านักวิ เทศสัมพันธ์           
และเครือข่ายอาเชียน เข้าร่วมประชุมทางไกล (Online Meeting) กับองค์กร SEAMEO เมื่อวันจันทร์ที่ 12 
กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. เรื่องความร่วมมือในการด าเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู 
 6) นางสาววรรณดี อัสวศิลปกุล ได้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรกรบริหารงานอุดมศึกษา
ระดับสูง (ส าหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)” รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 22 กันยายน 2559 
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ 
 7) งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ           
การบริหารงานพัสดุและแนวทางปฏิบัติของภาครัฐ เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมธารามันตรา 
ชะอ า รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี  
 8) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย            
ในระดับนานาชาติ ครั้งที่  2 ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย ในระดับนานาชาติ ณ เมืองวอนจู ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 5-12 กันยายน 2559 
 9) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) 
รุ่นที่  1 ให้กับบุคคลทั่วไป โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ                  
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 

 



 10) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ด าเนินการส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ประจ าเดือนกันยายน 
 11) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยองค์การบริหารนิสิต ได้จัดกิจกรรมโครงการทูตกิจกรรมกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 24 -25 กันยายน 2559 ณ หมาวิทยาลัย      
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
 12) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยองค์การบริหารนิสิต ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกชมรม ประจ าปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสมเด็ จเจ้าพระยาบรมมหา           
ศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 6.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 
 

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 13 ตุลาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 09.00 น. 

10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 09.00 น. 
 
การด าเนินการ 
 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 ในวันพฤหัสบดีที่  
24 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
ศรีสุริยวงศ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 

 

 


