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สรุปเรื่อง 
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จ านวน 8 หนา้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
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 วาระที่ 4.1 (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
พนักงานมหาวิทยาลัย และ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  

สรุปเรื่อง  
 
 กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน
มหาวิทยาลัย และ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  เนื่องจาก
คณะกรรมการดังกล่าวบางต าแหน่งได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว แต่ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
จึงได้จัดท าร่างค าสั่งฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าว และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
      
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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 วาระท่ี 4.2 การทบทวนค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน 
 
สรุปเรื่อง  
 
 1.สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และได้มี              
การแก้ไขค าสั่งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน ในบางส่วนโดยกรณีท่ีมีบุคคลในต าแหน่งบริหาร
เปลี่ยนแปลงให้มีการแต่งตั้งบุคคลแทนในต าแหน่งที่ว่างโดยให้อธิการบดีจัดท าเป็นค าสั่งและแจ้งให้           
สภามหาวิทยาลัยทราบ ตามความในวรรคท้ายของค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2558และในกรณีที่มี            
การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ทรงคุณภายนอกให้เป็นอ านาจของนายกสภามหาวิทยาลัย 
 2. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ได้มีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
 3. กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่า ตามข้อ 13 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้ก าหนดอ านาจให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ประกอบกับมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้หารือแนวทางปฏิบัติ
ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบายการด าเนินงานตามค าสั่งหัวหน้า             
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ แล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 แต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว
จึงแจ้งมายังสถาบันอุดมศึกษาอีกครั้ง 
 
การด าเนินการ  
 
 เพ่ือให้เกิดหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และการวินิจฉัยของรัฐมนตรี                
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการทบทวนค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน จึงน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ........................................................................................................................................................
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 วาระที่ 4.3 (ร่าง)  โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
“สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2” ประจ าปีการศึกษา 2559  

 
สรุปเรื่อง  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 1” ประจ าปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพ่ือให้
ความส าคัญกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และน ามาเป็นนโยบาย 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ควรมีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัย  

 
การด าเนินการ 

 
 ในปีการศึกษา 2559 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดจัดโครงการ           
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2” ขึ้นใน 
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 และ              
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559  
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 
 1. อนุมัติ (ร่าง) โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
“สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2” ประจ าปีการศึกษา 2559 
 2. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2559 
 3. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล คนดีศรีสมเด็จ ประจ าปี 2559 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

 

 



 
 
 
 
 
  

 วาระที่ 4.4 (ร่าง) ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและการจัดงาน              
วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 
2560(ร่าง) โครงการ (ร่าง) ก าหนดการ และ (ร่าง) รายละเอียดการจัดกิจกรรม
สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย 

สรุปเรื่อง  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ก าหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์
แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2560 เพ่ือแสดงกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 
14,18,19,28 และ 29 มกราคม 2560 
 
การด าเนินการ 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) ประจ าปี 2560(ร่าง) โครงการ (ร่าง) ก าหนดการ และ (ร่าง) รายละเอียดการจัด กิจกรรม
สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) เพ่ือพิจารณา ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
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 วาระท่ี 4.5 โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตสาขา
ความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง  

   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอโครงการสนับสนุนหน่วยงานระดับคณะส าหรับเตรียม
ความพร้อมการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ส าหรับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ            
ซึ่งระยะเวลาการด าเนินการ คือ เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2559 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1-3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 สาขาวิชา ได้แก่ การแพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข
ศาสตร์ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 1 สาขาวิชา ได้แก่ คหกรรมศาสตร์ 
จ านวน 619 คน และได้รับเงินสนับสนุน จ านวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จึงน าเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ....... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

 

 



 
 
 
 
  

 วาระท่ี 4.6 ขอหารือเงินฝากประจ าครบก าหนดเงินฝากประจ าพิเศษ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
1.65 ต่อปี 

 
สรุปเรื่อง  
 
  ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าพิเศษ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อปี ให้แก่
มหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 
การด าเนินการ 
 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากประจ า เลขที่บัญชี 461-626149-6 
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รายได้จากการบริการตามภารกิจ) โดยฝากประจ า               
11 เดือน ครบก าหนดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เป็นเงินจ านวน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาท
ถ้วน) จึงขอหารือเพ่ือน าฝากประจ า 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อปี ตามหนังสือเสนออัตราดอกเบี้ย
ของธนาคาร และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) เพ่ือพิจารณาในวันอังคารที่ 8 
พฤศจิกายน 2559 
 
        จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ 4.7 การจัดประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน 
ครั้งที่  8 (The 8 th International Science, Social Science, Engineering and 
Energy Conference : I-SEEC 2017 ) 

 
สรุปเรื่อง  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าหนดจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่  8 (The 8 th 

International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference : I-SEEC 2017 ) ระหว่าง
วันที่  15-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี  และได้ขอ               
ความอนุเคราะห์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพเพ่ือสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติฯ เป็นเงินจ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน              
ในการ  น าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 6 เรื่อง และที่พัก จ านวน 3 ห้อง ในวันจัดประชุมวิชาการนานาชาติ               
จึงน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 
2559 
 
        จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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 วาระที่ 4.8 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
สรุปเรื่อง  
 
 ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ได้น า  (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร               
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา             
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (กบมส.) ในวาระเพ่ือพิจารณา ครั้งที่ 8/2559            
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งมติที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยนันต์            
หาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาและน ามาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) ในคราวประชุมครั้งต่อไป นั้น 
 
การด าเนินการ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยนันต์ ได้น าข้อมูลของโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลาย            
ทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุมัติโครงการฯ  และ         
การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 จึงน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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 วาระที่ 4.9 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยธรรมนูญนิสิต
นักศึกษา พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง  
 
 ตามที่ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการแก้ไข
เนื้อหา ข้อความและสาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยายาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยธรรมนูญ
นิสิตนักศึกษา พ.ศ. 2548 และจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
ธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ. 2559 น าเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งมติท่ีประชุมได้มอบหมายให้                  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา เปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยธรรมนูญ
นิสิตนักศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2548 กับ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เห็นเนื้อหา ข้อความและสาระส าคัญ            ที่มี
การปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไปนั้น 
 
การด าเนินการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้จัดท าตารางเปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2548 กับ พ.ศ. 2559 ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 ได้ให้ค าแนะน าไว้ จึงน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

 
จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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 วาระท่ี 4.10 รายงานแผนยุทธศาสตร์ “Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
 
สรุปเรื่อง  
 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดนโยบายและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
ในการด าเนินการต้องปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้สอดคล้องกับโอกาสและ
ความท้าทายของอุดมศึกษาที่ต้องเร่งปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งในระสั้นและระยะยาว โดยค านึกถึงศักยภาพ           
ความเป็นเลิศของสถาบันให้สามารถผลิตบัณฑิต องค์ความรู้และงานวิจัย ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานและ
นวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
 
การด าเนินการ 
 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ “Reprofiling  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” จึงน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

 
จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559  
 
สรุปเรื่อง 
 
               สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏบ้ านสม เด็ จ เจ้ าพระยา ได้ จั ดประชุ มสภามหาวิทยาลั ย 
ครั้งที่ 10/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ามติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕๕9 น าเสนอ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
 
             จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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วาระที่ ๕.2 สรุปสาระจากการประชุมที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) 

 
สรุปเรื่อง 
 
 อธิการบดีได้กรุณาให้แนวปฏิบัติส าหรับ  “ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)” ไว้ว่า หากมีสาระส าคัญจากการประชุมของคณะกรรมการ
ดังกล่าว ขอให้สรุปน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) เพ่ือโปรดทราบด้วย 
 
การด าเนินการ 
 
 “ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)”          
ได้สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) ครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 
 1. สาระส าคัญจากการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559       
ในส่วนของ “การพัฒนาหลักสูตร” สรุปได้ดังนี้ 
 1.1 อธิการบดีพิจารณาแล้วว่า ยังคงมีหลักสูตรต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา และยัง
ไม่ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ อยู่เป็นจ านวนมากกว่า 70 หลักสูตร         
จึงได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่  20 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดดังกล่าว จึงมีมติในหลักการว่าสภา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาหลักสูตรต่างๆ ที่น าเสนอในภาพรวม ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งต่อหลักสูตร
ต่างๆ ให้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างรัดกุม และละเอียดถี่ถ้วน พร้อมขอให้สภาวิชาการพิจารณาตรวจสอบ
อย่างละเอียดเช่นเดียวกัน 

 1.2 ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) 
ได้ก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือรองรับการพิจารณาหลักสูตรที่จะน าเสนอเป็นจ านวนมากในเวลาจ ากัด ดังนี้ 
 1) ก าหนดให้คณะกรรมการของที่ประชุมคณบดีฯ ได้แบ่งประเด็นหัวข้อการพิจารณา
หลักสูตร โดยใช้ความถนัดและเฉพาะทางของกรรมการแต่ละท่าน เพ่ือให้สามารถพิจารณาได้อย่างเจาะลึก      
และด าเนินการได้กับการพิจารณาหลักสูตรจ านวนมาก 

 2) ก าหนดให้มีรอบการประชุมเพ่ิมขึ้นเป็นเดือนละ 2 ครั้ง ในระหว่างเดือนพฤศจิ
กายน 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 รวมทั้งหมด 6 ครั้ง 

 1.3 ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ร่วมกันสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติ
เดียวกันในประเด็นต่อไปนี้ 
 1) เนื่องจากอยู่ในช่วงระยะเวลารับสมัครและสอบคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2560 จึงขอให้คณะหารือกับสาขาวิชาและตัดสินใจว่าจะเปิดสอนในหลักสูตรใดบ้าง   แล้ว
แจ้งให้ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

 

 

 



 2) กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (จ านวนเล็กน้อย) ที่ยังไม่ครบวงรอบการพัฒนา 
และมีความประสงค์จะใช้หลักสูตรดังกล่าว เปิดรับนิสิต/นักศึกษาต่อไปจนครบวงรอบการพัฒนานั้น เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่และจะเริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2560 จึงเป็นการสมควรที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรจะได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ไปพร้อมๆ กัน 

 2. สาระส าคัญของการประชุมที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรณีพิเศษ  
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 และครั้งที่ 3/2559 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เป็นการหารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับสมัครนิสิต
นักศึกษาปีการศึกษา 2560 โดยมีอธิการบดีเป็นประธานการประชุม และมีผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้แทน  
จากกองคลัง ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา และส านักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมด้วย มีข้อสรุปของการก าหนด              
กลยุทธ์ ในการประชาสัมพันธ์ในลักษณะการให้ทุนการเรียนและการให้ที่นั่งเข้าเรียน ดังนี้ 
  

ประเภทการคัดเลือก ลักษณะการให้ทุน/การให้ที่นั่งเข้าเรียน จ านวน* 
1. รับตรง - ให้ทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต” 

ส าหรับผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา 
(รวมกันทุกรอบ)  

- โดยให้การยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ภายใต้เงื่อนไข
ต้องมีผลการเรียนของแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ 

 

66 ทุน 
(66 สาขาวิชา) 

2. รับโดยพิจารณา
จ า ก ผ ล ก า ร ส อ บ 
GAT/PAT 

- ให้ทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต” 
ส าหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนประเภทใช้ผลการสอบ GAT/PAT  
ใน 13 สาขาวิชาที่ระบุไว้ว่า “เป็นสาขาวิชาความเป็นเลิศ” 

- โดยให้การยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ภายใต้เงื่อนไข
ต้องมีผลการเรียนของแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ า         
ที่ก าหนดไว้ 

 

13 ทุน 

3. รับโดยพิจารณา
จ า ก ผ ล ก า ร เ รี ย น  
(GPA) ในระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย และ 
ปวช. 

- ให้ทุน “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด” ในโครงการ 
“ทุนศรีสมเด็จ” ส าหรับผู้ที่มีผลการเรียนในระดับ ม.ปลาย 
หรือ ปวช. ในระดับสูง ที่สมัครเข้าเรียนใน 13 สาขาวิชา       
ที่ระบุไว้ “เป็นสาขาความเป็นเลิศ” 

- ผู้สมัครเข้าโครงการต้องมีผลการเรียน ดังนี้ 
1) ระดับ ม.ปลาย มีคะแนน GPA 3.20 ขั้นไป 
2) ระดับ ปวช. มีคะแนน GPA 3.50 ขั้นไป 

- เกณฑ์การคัดเลือก  
1) สอบคัดเลือก (ใช้ข้อสอบเป็นการเฉพาะ) โดยสอบผ่าน   

ทุกวิชา และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80 % 
2) กรณีสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์รับทุน แต่ได้คะแนนตั้งแต่ 

50 % ขึ้นไปมีสิทธิ์ จะได้รับการพิจารณาเข้าเรียนใน
สาขาวิชาที่เลือกโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกใหม่ 

ประมาณ    
40 ทุน 



ประเภทการคัดเลือก ลักษณะการให้ทุน/การให้ที่นั่งเข้าเรียน จ านวน* 
4. รับโดยพิจารณา
จาก “ความสามารถ
พิเศษ” 

- ให้ทุน “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด” ในโครงการ 
“ทุ น พั ฒ น า อั ต ลั ก ษ ณ์ บั ณ ฑิ ต สู่ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ต า ม  
ความสามารถพิเศษ”  
ส าหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนโดยใช้ความสามารถพิเศษต่างๆ 
ได้แก่ ด้านดนตรี นาฏยศิลป์ ศิลปะและการแสดง พลศึกษา
และอ่ืนๆ 

- โดยให้ทุนตลอดหลักสูตรหรือสิทธิ์ที่นั่งเข้าเรียนในลักษณะ
ต่างๆ ตามความโดดเด่นด้านความสามารถพิเศษ ดังนี้ 
 ระดับชาติ & นานาชาติ ได้รับทุน “ยกเว้นค่าธรรมเนียม

การศึกษาทั้งหมด” 
 

 ระดับจังหวัด ได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต” 
 

 ระดับท้องถิ่น ได้รับสิทธิ์ “ที่นั่งเข้าเรียนในสาขาวิชา    
ที่เลือก” 

- การพิจารณารับเข้าทั้งทุนและที่นั่งโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
ขึ้นเป็นการเฉพาะ 

 

ทั้งนี้ การให้ทุนและสิทธิ์ที่นั่งเข้าเรียนในกลุ่มนี้              ไม่
ด าเนินการ ในหลักสูตร คบ. 5 ปี และหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ
ก ากับ เนื่องจากมีเกณฑ์ระบุให้รับเข้าด้วยการสอบคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 ทุน 
 
 

10 ทุน 
 

สาขาวิชาละ   
3 ที่นั่ง 

* จ านวนทุนและสิทธิ์ที่นั่ง อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 



 
  
 
 วาระที่ ๕.3 โครงการร่วมถวายความอาลัยและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน  
ทราธิราชบรมนาถบพิตร 

 
สรุปเรื่อง  

   
 ตามที่ได้มีประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 
2559 ถือเป็นการสูญเสียและความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดท าโครงการร่วมถวายความอาลัยและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ........................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระที่ ๕.4 ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวม ทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 
สรุปเรื่อง  

   
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบาย             
ในการบริหารงาน ทั้งในภาพรวมระดับประเทศ และระดับสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งได้มีการเปลี่ยนแปลง             
ออกข้อบังคับและแนวปฏิบัติเรื่องต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมในปัจจุบัน             
และต่อเนื่อง  
 
การด าเนินการ 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวม 
พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงน า
เรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 
พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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..............................................................................................................................................................................

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

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

 

 

 



 

  
  
  

 วาระที่ ๕.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดส่วนราชการ
และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้มีฐานะเทียบเท่ากอง 

 
สรุปเรื่อง  
   
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติราชภัฏ พ.ศ. 2547             
มีมิติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา 
เรื่อง การก าหนดส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้มีฐานะเทียบเท่า
กอง จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559               
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559  
   
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.6 นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
 
สรุปเรื่อง  

   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีนโยบายด้านการผลิตบัณฑิต ทั้งระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์            
การแก้ไขปัญหาและสามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา เน้นการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองนโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเพ่ิมขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต
นักศึกษา และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  
 
การด าเนินการ 
 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยโดยมติของ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ในการประชุม ครั้งที่8/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 และอาศัยอ านาจ
ความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 
พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ ๕.7 โครงการสนับสนุนคณะส าหรับเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดความสามารถ
ภาษาอังกฤษ (CEFP) ส าหรับนิสิตนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

สรุปเรื่อง  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะด าเนินการจัดโครงการสนับสนุนคณะส าหรับ
เตรียมความพร้อมการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFP) ส าหรับนิสิตนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เจตคติเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะ
กระบวนการและทักษะความเป็นผู้น าให้นิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในลักษณะ                 
ค่ายภาษาอังกฤษทั้งระดับพ้ืนฐานและระดับเข้มข้น ด าเนินงานโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม -                 
เดือนเมษายน 2560 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 จากทุกคณะ จ านวน 1,200 คน 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 12,810,700 บาท (สิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)                
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 
พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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 วาระที่ ๕.8 รายงานสรุปการรับเงินท าบุญกฐินพระราชทาน และผลการประเมินความพึงพอใจใน

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานฉลองพระกฐินพระราชทาน และงานพิธี
ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559 

 
สรุปเรื่อง  

   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน             
เพ่ือบ าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559            
ได้จัดท าโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานฉลองพระกฐินพระราชทาน และวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 
2559 เป็นการน าองค์พระกฐินพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัด
ราชบุรี สรุปได้ดังนี้ 

 1. ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย งานฉลองพระกฐิน
พระราชทาน และงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 578 คน 
มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 373 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 64.53 จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 2. จ านวนเงินในการท าบุญกฐินพระราชทาน จากบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ 
  - รายรับ  1,595,089.00 บาท 
  - รายจ่าย 1,593,089.00 บาท 
  คงเหลือ         2,000.00 บาท 
 
 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.9 จดหมายจาก National Pingtung University , Taiwan 
 
สรุปเรื่อง  

   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัย National Pingtung 
University , Taiwan เพ่ือเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ ( the             
1 st National and International Academic Conference on Education for Sustainable Locality 
Development) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 และทางมหาวิทยาลัย National Pingtung University , 
Taiwan ได้มีหนังสือตอบกลับแจ้งความประสงค์ยินดีร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว และ
อธิการบดี Prof.Mike, Y.K. Guu ได้มีหนังสือแสดงความเสียใจแนบมาพร้อมกันนี้ จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่  ๕.10 หนังสือจาก PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY  และ TIANJIN 

NORMAL UNIVERSITY 
 
สรุปเรื่อง 
 
              ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับหนังสือจาก PHNOM PENH INTERNATIONAL 
UNIVERSITY เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และ TIANJIN NORMAL UNIVERSITY เมืองเทียนจิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา             
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จึงน าเรียนให้          
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 
2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

               จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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 วาระที่ ๕.11 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย               
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559”  

 

สรุปเรื่อง  
 
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559” เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 (อาคาร
รับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.12 รายงานการเดินทางไปร่วมการประชุมกับคณะผู้บริหารของ Lipa City Colleges  
 
สรุปเรื่อง  

   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
ได้ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของ Lipa City Colleges ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2559 ณ กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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วาระท่ี ๕.13 ผลการด าเนินโครงการของคณะครุศาสตร์ ประจ าเดือนตุลาคม 2559 
สรุปเรื่อง  
   
  คณะครุศาสตร์ ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่
นิสิตภายในคณะครุศาสตร์ โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ในการสร้างคุณประโยชน์และเป็นสื่อกลาง              
การเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทั่วไป และโครงการสนองนโยบายของรัฐบาล การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตเชิงบูรณาการ โดยมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบตามสมรรถนะ             
ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม ในวันที่ 5,13 และ 27 ตุลาคม 2559 จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
   
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 
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วาระท่ี ๕.14 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

สรุปเรื่อง  
   
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินโครงการคูปองพัฒนาครู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังนี้ 
   1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและซักซ้อมท าความเข้าใจกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 
   2. ด าเนินการพัฒนาให้แก่ครูในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 9 ราย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 2 - 31
กรกฎาคม 2559  
   3. น าส่งรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559    
  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559           
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559  
   
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

 

 

 



  
 
  
 

 วาระที่ ๕.15 ผลการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพ 3 มิติ และ            
การประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 

 
สรุปเรื่อง 
  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพ 3 มิติ และการประยุกต์ใช้งา น
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 โดยใช้งบประมาณ จ านวน 28,000 บาท (สองหมื่น 
แปดพันบาทถ้วน) จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

 

 



 
  

 
วาระที่ ๕.16 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการอบรมสัมมนาเพื่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน

ความรู้สู่การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
 

สรุปเรื่อง  
   
 กองนโยบายและแผน ได้สรุปผลความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้สู่การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้ง
ที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

 

 

 



 
 
 
  

 วาระที่ 5.17 สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรและปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 
สรุปเรื่อง 
  
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้สรุปผลการวิเคราะห์ ค่านิยมองค์กร (Morality) 
จากการแบ่งกลุ่มเพ่ือร่วมกิจกรรม Workshop ของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและ
ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 
2559 ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 97 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 82 คน จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
    
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.18 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง  

   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัย 16 แห่ง ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างเครือข่ายศูนย์วิจัยความหลายหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม           
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระยะเวลา 5 ปี กับส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559             
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด             
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
  

 วาระท่ี ๕.19 ข้อมูลการจัดท าบันทึกราชภัฏ ปี 2560 
 
สรุปเรื่อง  

   
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัย              
ที่เป็นปัจจุบันส่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพ่ือด าเนินการจัดท าสมุดบันทึกราชภัฏ ปี 2560 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

 

 



 
  
 

วาระที่ ๕.20 ค าสั่งฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ           
กองนโยบายและแผน 

 

สรุปเรื่อง  
  

 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งฯ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี  ได้ด าเนินการจัดท า           
ค าสั่งฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ตามมติ           
ที่ประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่มีมติให้ นายอภิชาติ สิงห์ชัย 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระที่ ๕.21 การปรับแก้ประกาศ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์            
ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย” 

 
สรุปเรื่อง  
   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้ปรับแก้ประกาศ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย” ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา ก ากับ และติดตามการด าเนินงานของโครงการ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จงึเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.22 ขออนุญาตศึกษาต่อหลักสูตร ป.วิชาชีพครู 
 
สรุปเรื่อง  

   
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีหนังสือ เรื่อง ขออนุญาตให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายสอน) ศึกษาต่อหลักสูตร ป.วิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 มีมติให้น าเรื่องดังกล่ าวเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป เนื่องจาก ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. 2559 คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติ ค าขอรับทุน และจ านวนเงินสนับสนุนการศึกษาต่อ โดยการศึกษาตามข้อ 4 ในระเบียบฯ 
ดังกล่าวได้นิยามไว้ว่า “การเข้ารับการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกจาก
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้ได้คุณวุฒิทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ”  ฉะนั้น
การศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จึงไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
การให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
 
การด าเนินการ 
 
 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติให้ใช้การยกเว้นค่าหน่วยกิต 
เนื่องจากเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่สามารถน ามาเป็น
ศักยภาพทางวิชาการได้ต่อไป และให้งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคลท าสัญญาผูกมัดในกรณี             
นี้เป็นกรณีพิเศษ จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.23 มติที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
สรุปเรื่อง  
 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 มีมติ         
ให้ นาวสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการ ณ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ในเรื่อง  
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณ และยุติการปฏิบัติงาน  
ณ หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป (ยกเว้นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559) จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559               
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.24 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
 
สรุปเรื่อง  
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
   

 1) คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือปรึกษาหารือ              
การด าเนินงานและพิจารณาการขออนุญาตด าเนินงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ครั้งที่ 19/2559 วันที่ 21 กันยายนและ ครั้งท่ี 20 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 
 2) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ด าเนินการส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ประจ าเดือนตุลาคม  
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 6.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 
 

สรุปเรื่อง 
 

ครั้งที่ 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 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 13.00 น. 

10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 09.00 น. 
 
การด าเนินการ 
 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 ในวันพฤหัสบดีที่  
22 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
ศรีสุริยวงศ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
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