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 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการปรับเปลี่ยนวิธีการสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเพ่ือรองรับนโยบายการปรับเปลี่ยนวิธีการสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาและการเปิด – ปิด หลักสูตรเพ่ือรองรับนโยบายประเทศ โดยมีการประชุมคณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
      
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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 วาระท่ี 4.2 แนวทางการประชาสัมพันธ์และก าหนดการรับนิสิตใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
สรุปเรื่อง  
 
 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีด าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ
สมัครนิสิต ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการรับนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐    โดยให้
ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้แก่ คณะ ๔ คณะ วิทยาลัยการดนตรี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ และกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ร่วมกันหารือเพ่ือก าหนด
แนวทางการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัด
ประชุมโดยได้เชิญผู้ที่เก่ียวข้องมาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการรับนิสิตใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อาคาร ๕ ชั้น ๒  
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 วาระที่ 4.3 การจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
แด่ พระพรหมบัณฑิต 

 
สรุปเรื่อง  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  แด่ พระพรหมบัณฑิต   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในวันศุกร์ที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๙ ณ วัดประยุรวงศาวาส และได้จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
แด่ พระพรหมบัณฑิต (ฉบับแก้ไข) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่  2717 /๒๕๕๙   
ลงวันที่ 25 สิงหาคม  ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

การด าเนินการ 
    ๑. มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙  เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการอ านวยการ และ
ประธานคณะกรรมการ และเลขานุการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุม เพ่ือปรึกษาหารือเรื่องรูปแบบการด าเนินงาน 
และงบประมาณ และมอบหมายให้ฝ่ายต่างๆไปจัดประชุมคณะกรรมการในฝ่ายและเตรียมการ ดังนี้ 

         ๑) คณะกรรมการฝ่ายจัดท าหนังสือที่ระลึก ได้จัดประชุมคณะกรรมการเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม  ๒๕๕๙  

         ๒)  คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติจัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม  
๒๕๕๙ 

         ๓)  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดประชุม เมื่อวันจันทร์ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
        ๔) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ วิดิทัศน์ จัดประชุม เมื่อวัน

อังคารที่  ๖   กันยายน  ๒๕๕๙ 
 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
1. รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ พระพรหมบัณฑิต (ฉบับแก้ไข) 
2. เห็นชอบ รูปแบบการจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา แด่ พระพรหมบัณฑิต  
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รายละเอียดรูปแบบพิธีการ 
๑. มหาวิทยาลัยจัดขบวนแห่ รูปขบวนประกอบด้วย  
    -  วงโยธวาทิต น าขบวน ตามด้วยนิสิตถือป้ายชื่อมหาวิทยาลัย  ขบวนนิสิตหามเสลี่ยง

อัญเชิญตราพระราชลัญจกร  ปริญญาบัตร และครุยวิทยฐานะ  
     -  ผู้บริหาร  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย 
     -  ขบวนนิสิตทั้ง  ๕  คณะ จ านวน  ๒๐๐  คน 

เคลื่อนขบวน  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
                ๒. เวลา ๐๙.๔๕ น. ตั้งขบวนบริเวณหน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และเคลื่อนขบวนไป
บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถ 
                ๓. อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปริญญาบัตร และครุยวิทยฐานะ วางไว้บริเวณด้านหน้า
สถานที่ประกอบพิธี 
               ๔. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกัน
ที่บริเวณมณฑลพิธี 
                   ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เข้านั่งประจ าที่ท่ีจัดไว้ 
               ๕. เริ่มพิธีการตามก าหนดการ 

 
เวลา ๑๐.๐๐  น.   ขบวนแห่อัญเชิญปริญญาบัตรวางไว้ ณ โต๊ะหมู่บูชา บริเวณมณฑลพิธี 

 - นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   อธิการบดี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี 
 - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช องค์ประธาน 

ในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณมลฑลพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - นายกสภามหาวิทยาลัยถวายเครื่องสักการะ 
 - คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยถวายพัดรองพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 
 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวสดุดีเกียรติคุณ พระพรหมบัณฑิต  
 - นายกสภามหาวิทยาลัยถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 - อธิการบดีถวายครุยปริญญาแสดงวิทยฐานะ 
 - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา และเจริญพระพุทธมนต์ 
 - นายกสภามหาวิทยาลัย ถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ถวายไตรจีวร    
   แจกันดอกไม้ และหนังสือที่ระลึกแด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  
   และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 
 - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ประทานสัมโมทนียกถา 
 - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นอนุโมทนา  กรวดน้ า รับพร 
 

        จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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 วาระท่ี 4.4 การจัดงานวันครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนา
กรมการฝึกหัดครู 

สรุปเรื่อง  
 
 1. มบส. ได้รับมอบหมายให้จัดงาน “วันครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและ
วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” โดยร่วมมือกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทุกแห่ง ก าหนดการจัดงานในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. ฝ่ายวิชาการ ได้จัดท าโครงการ “งานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและ
วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” และได้รับการอนุมัติแล้ว 
 3. มหาวิทยาลัย ได้จัดท าก าหนดการจัดงานดังกล่าว โดยมีกิจกรรมส าคัญแยกออกเป็น      
4 ส่วน ประกอบด้วย (รายละเอียดดังแนบ) 
 3.1 กิจกรรม “พิธีสงฆ์” 
 3.2 กิจกรรม “การเปิดงานและบรรยายพิเศษ” โดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์  
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษและ           
การบรรยายพิเศษโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 3.3 กิจกรรม “การแสดงความสามารถของนิสิต” โดยนิสิตวิทยาลัยการดนตรีและ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3.4 กิจกรรม “วิชาการเพ่ือการพัฒนาการผลิตครู” โดยคณะครุศาสตร์ 
 4. มหาวิทยาลัยได้ยกร่างคณะกรรมการด าเนินงานดังกล่าว และได้จัดประชุมคณะกรรมการ
ฯ ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เพ่ือหารือเรื่องการด าเนินงานในแต่ละฝ่าย 
การด าเนินการ 
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ภายหลังการประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ได้มีการด าเนินงาน
ไปตามล าดับโดยคณะกรรมการด าเนินงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มหาวิทยาลัยจึงขอให้ประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายทบทวนรายนามคณะกรรมการ และ
เสนอกลับมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือแต่งตั้งต่อไป 
 

ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. ร่างคณะกรรมการด าเนินงานที่ปรับปรุงใหม่ 
 2. ให้ค าแนะน าแนวทางด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในการจัดงาน 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
 ............................................................................................................................. ...........................
......................................................................................................................................................................... ..... 
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 วาระท่ี 4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
 
สรุปเรื่อง  

   
 1. สาระส าคัญใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (12) ระบุ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 และในข้อบังคับดังกล่าวในข้อ 3 ได้มีการยกเลิกความในข้อ 5 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547  โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน  รองประธาน 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือบัญชี 1 คน  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน   กรรมการ 
 (4) คณบดีที่มาจากการคัดเลือกกันเอง 1 คน  กรรมการ 
 (5) หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  กรรมการ 
  ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง 1 คน    
 (6) ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน  กรรมการ 
 (7) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 
 (8) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (9) ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (10)หัวหน้างานพัสดุ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้กรรมการตาม (3) (4) และ (5) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ได้อีก 
 3.  คณะกรรมการใน (3) (4) และ (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ได้ด ารงต าแหน่ง
ครบวาระ 2 ปีแล้ว และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2559 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 



การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 เพ่ือพิจารณาเลือกคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน 
 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
  1. พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ข้อ (3) 1 คน 
  2. พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ข้อ (4) 1 คน 
  3. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ข้อ (4) คณบดีที่มาจากการคัดเลือกกันเอง ให้
คณบดี พิจารณาคัดเลือกกันเอง 1 คน 
  4. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ข้อ (5) หัวหน้าหน่วยงานที่พิจารณาเทียบเท่า
คณะ ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง ให้ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน พิจารณาคัดเลือกกันเอง 1 คน 
  5. พิจารณาเลือกคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ข้อ (7) แทนผู้อ านวยการ
ส านักงานส านักงานอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ 
  6. พิจารณาเลือกคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ข้อ (8) ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของมหาวิทยาลัย (SWOT) 
 
สรุปเรื่อง  
 
 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี
ข้อมูลที่ควรได้รับความเห็นร่วมกันด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT)  
 
การด าเนินการ 
 
 คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าแบบส ารวจความ 
คิดเห็นเพ่ือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ร่วมกันพิจารณาแสดงความคิดเห็นในการประชุมครั้งที่  7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.  
2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
        จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 



 
 
 
  

 วาระท่ี 4.7 มาตรการป้องกันนิสิตนักศึกษามั่วสุมในยามวิกาล 
 
สรุปเรื่อง  
 
 ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้สรุปมติที่ประชุมหารือมาตรการป้องกันนิสิตนักศึกษามั่วสุมในยาม
วิกาล และได้มีมติเห็นชอบมาตรการทั้งหมด 10 มาตรการ เพ่ือร่วมหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559  
 
        จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 



 
  

  
  

 วาระท่ี ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559  
 
สรุปเรื่อง 
 
               สภามหาวิทยาลั ย ร าชภั ฏบ้ านสม เด็ จ เ จ้ าพระยา ได้ จั ดประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย 
ครั้งที่ 8/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ามติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 น าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
 
             จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 



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

 

วาระที่ ๕.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า   
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง  
   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า            
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม วันที่ 21 กรกฎาคม 
2559 มหาวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังเอกสารแนบ จึงน าเรียนให้          
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 
2559  
   
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 
 
 
  

 วาระที่ 5.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 2610/2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

สรุปเรื่อง  
  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาสถาบัน
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2542 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (12) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือให้การด าเนินการตามวัติถุประสงค์ของการ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

การด าเนินการ 
 

 คณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการจัดประชุม และ
พิจารณาการน างบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย มาด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
กองทุน รายละเอียดดังนี้ 
ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวน (บาท) 

1  หนังสือพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ตามมติที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

100,000 

2 16 กันยายน 2559 งานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูธ ธมมจิตโต)  
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

250,000 

3 29 กันยายน 2559 งานวันที่ระลึกกรมฝึกหัดครู 300,000 
4 29 ตุลาคม 2559  งานกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร 100,000 
5 2 กุมภาพันธ์ 2560  งานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่  

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)  
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร 

250,000 

6 กรกฎาคม 2559 -
มิถุนายน 2560 

สื่อประชาสัมพันธ์ 480,000 

  รวม 1,480,000 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ............................................................................................................................. ...........................
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 



 
  
 

วาระที่ ๕.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 4/2559 

 
สรุปเรื่อง  
   
  มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสม เด็ จ เจ้ าพระยา  ได้ จั ดท า ค า สั่ ง มหาวิทย าลั ย ร าชภั ฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย  
(เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2559 และครั้งที่ 4/2559 เพ่ือให้การด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้าง 
ในมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใส จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
   
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระท่ี ๕.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

 
สรุปเรื่อง  
  กองนโยบายและแผน ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับมหาวิทยาลัย ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.  2558 – 2562 เพ่ือน าผลการด าเนินงานดังกล่าวรายงาน 
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ส าหรับประกอบการจัดท าข้อมูล 
ส่วนที่ 1 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 
 

 

 



 
 
 

 วาระที่ 5.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การสนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559  

 
สรุปเรื่อง  

   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย การสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559 ตามความในมาตรา 18 (12) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการให้ได้มาตรฐานอุดมศึกษา จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดัง 
เอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 



 
 
 
  

 วาระท่ี 5.7 การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
สรุปเรื่อง  

   
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 
2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่ายและจัดท า
เป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป โดยกองนโยบายและแผนได้
ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว  
และได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และ  
ผู้ช่ วยอธิการบดี  ครั้ งที่  6/2559 วันพุธที่  31 สิ งหาคม 2559 และได้รับความเห็นชอบจาก  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559  
โดยจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่  
15 กันยายน 2559 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 



 
 
 
  

 วาระที่ 5.8 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

 
สรุปเรื่อง 
  
  มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2562 โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น 
บนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และมติที่ประชุมของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559 ได้มอบหมายให้  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร จัดท าโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ของมหาวิทยาลัย โดยให้ใช้งบประมาณคงเหลือจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว จึงน าเรียนให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 
2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
    
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 



 
  

 
วาระท่ี ๕.9 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง  
 คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ การด าเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้วิธีขอความร่วมมือจากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยช่วยก ากับ ดูแล การรับและส่งคืนแบบประเมินของกลุ่มเป้าหมาย   

 การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย จะด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ  กรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  รองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/สถาบัน คณาจารย์ หัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ ผู้น า  
ในองค์การนิสิตนักศึกษา 
 2) แบบสอบถามการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิตนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา 
ต้องศึกษามาไม่ต่ ากว่า ๒ ภาคการศึกษา และมีจ านวนเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ชั้นปี คณะและสาขาวิชา (ขอความอนุเคราะห์คณะแจ้งไปยังสาขาวิชาเพ่ือให้นิสิต ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ด าเนินการ
ท าแบบสอบถามออนไลน์ ทั้งนี้ได้แนบจ านวนกลุ่มตัวอย่างของนิสิตแยกตามสาขาวิชามาพร้อมนี้) 

3) แบบสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี              
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน  

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
๓.๑) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) กรรมการ
สมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา (ส่วนของผู้น าในองค์การนิสิตนักศึกษา ขอความ
อนุเคราะห์ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาเป็นผู้ก ากับ ดูแล ให้นิสิตตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์) 

๓.๒) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/สถาบัน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานสาขาวิชาหรือเทียบเท่า คณาจารย์ และหัวหน้าส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานที่สังกัด (ส าหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 ส านักคอมพิวเตอร์   ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นในการด าเนินงาน  
ของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ที่ทุกท่านสามารถเข้าไปด าเนินการตอบแบบสอบถามได้ที่ http://survey.bsru.ac.th/ 
 4) ตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี ๕.10 มอบเงินทุน “กองทุน ผศ.ชนิดา สุวรรณรัตน์ 
 

สรุปเรื่อง  
   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา สุวรรณรัตน์ ประธาน “กองทุน ผศ.ชนิดา สุวรรณรัตน์” ได้แสดงเจตน์
จ านงมอบทุนตามโครงการที่มอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
ในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษาให้แก่ นักเรียน -นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                  
ที่มีผลการเรียนดีเด่นของสาขาวิชา จ านวน 9 ทุน เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 79,050 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าสิบ
บาทถ้วน) ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ  
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระที่ ๕.11 การจ้าง นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล เป็นผู้ควบคุมและให้ค าปรึกษาด้านการ

ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 
สรุปเรื่อง  

   
 นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 
30 กันยายน 2559 แต่ยังมีภาระงานเป็นประธานควบคุมการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝึกอาชีพครู  
ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2560 ประกอบกับมหาวิทยาลัยขาดผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุม
งานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และ  
ผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 มีมติให้จ้าง นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติ
ตระกูล เป็นผู้ควบคุมและให้ค าปรึกษาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถาน ที่  และมอบหมายให้ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ก าหนดภาระงานในการปฏิบัติงานของนายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล จึงน าเรียนให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 
2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.12 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
สรุปเรื่อง  

   
 มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ในวาระที่ 4.10 ได้พิจารณาเรื่องการขอหยุดปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ของนาวสาวกัลย์ธมน ภัคเวธพิสิษฐ์ ที่ประชุมมีมติให้รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ด าเนินการประสานกับนางสาวกัลย์ธมน ภัคเวธพิสิษฐ์ ให้ทบทวนการตัดสินใจในการหยุด
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และพิจารณาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีวัยวุฒิ และมี
ประสบการณ์การท างานมาปฏิบัติหน้าที่แทน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559  
 
การด าเนินการ 
 
 1. นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวธพิสิษฐ์ ได้ยืนยันการตัดสินใจในการหยุดปฏิบัติงานในต าแหน่ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
 2. เสนอให้ ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร ต าแหน่งนักวิจัย ปัจจุบันไปช่วยปฏิบัติงานด้านวิจัย คณะ
วิทยาการจัดการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
  

 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559  
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 
 
 
  

 วาระท่ี 5.13 การปรับปรุงห้องน้ าชาย – หญิง บริเวณ อาคาร 11 ชั้น 1  
 
สรุปเรื่อง  

   
 บริษัท มาลี – นัส คอฟฟ่ี จ ากัด ในนามผู้แทนจ าหน่ายของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ได้เปิด
จ าหน่ายและให้บริการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความ
ประสงค์จะปรับปรุงห้องน้ าชาย – หญิง บริเวณอาคาร 11 ชั้น 1 ให้มีความสวยงาม และเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บริการผู้มาติดต่อราชการ บุคลภายนอก และนิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย  
จึงขออนุญาตปรับปรุงห้องน้ าฯ บริเวณดังกล่าว รวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 337,224 บาท (สามแสนสามหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ทางบริษัท มาลี – นัส คอฟฟ่ี จ ากัด จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 
8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 



  
 
  
 

 วาระที่ ๕.14 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 
  
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบ             
และแจ้งยืนยันผลการประเมินไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินไปแล้วนั้น 
 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เป็นที่สิ้นสุดแล้ว พร้อมทั้งเอกสารชี้แจง
เหตุผลการปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือพิจารณา              
ใช้ประโยชน์ต่อไป จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 



 
  
 
 วาระที่ ๕.15 รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บ .กศ. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2559 

 
สรุปเรื่อง  

   
 กองนโยบายและแผน ได้ส่งรายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บ .กศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 โครงการงบกลางอธิการบดี  
อ นุ มั ติ เ งิ น ง ว ด ทั้ ง ห ม ด แ ล้ ว  เ ป็ น จ า น ว น เ งิ น  1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  บ า ท  ( สิ บ ล้ า น บ า ท ถ้ ว น )  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จ านวนเงิน 2,559,105.37 บาท (สองล้านห้าแสน  
ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.16 สรุปผลการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง  

   
 กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปผลการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษประจ า  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 307 ราย จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ  
ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระที่ ๕.17 รายงานผลการด าเนินงานโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2558  

 
สรุปเรื่อง  

   
 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยได้ด าเนินการตั้งแต่            
เดือนมีนาคม-เดือนกรกฎาคม 2559  เพ่ือเป็นการทบทวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 
ของแต่ละสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ โดยมีวิชาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้  จ านวนทั้งสิ้น 
203 วิชา จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559   
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.18 รายงานผลการส าเร็จการศึกษา ของอาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ 

 
สรุปเรื่อง  

   
 อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ สังกัดวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้
ลาศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวาชาดนตรี วิชาเอกดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ขณะนี้ได้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามหลักฐานที่แนบมานี้ จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระท่ี ๕.19 รายงานผลการน าเสนองานวิจัย 
สรุปเรื่อง  
   
 อาจารย์วิทวัส กรมณีโรจน์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์             
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับอนุมัติทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยท าการวิจัยหัวข้อ “ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อ                       
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ”               
และได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาทางวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่ งยืน” ครั้งที่  4 ปี พ.ศ. 2559 ในวันศุกร์ที่  26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
สวนสุนันทา และได้รับเกียรติบัตรและใบตอบรับการน าเสนอผลงานทางวิจัย จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จงึเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
  

 วาระที่ ๕.20 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเรียนรู้ฟิสิกส์และ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ 

 
สรุปเรื่อง  

   
  สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์  และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ อิ เล็ กทรอนิกส์                      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเรียนรู้ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 และ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.30 น.             
ณ อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 993 โดยใช้งบประมาณจากโรงเรียนมหรรณพาราม และ งบประมาณจากโรงเรียน
ศึกษานารี จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559       
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.21 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 
สรุปเรื่อง 
 
              สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้คัดเลือกนิสิต 
จ านวน 5 คน เพ่ือเข้าแข่งขันการประกวดโครงการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หัวข้อ “เพชรบุรี : ราชธานี            
ศรีเมืองช่าง (City of Art)”  ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์            
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการแข่งขันมีนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวด คือ                
นายสิทธิพร ทองมี นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย จึงน าเรียนให้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ  ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 
2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
              จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระที่ ๕.22 รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยาบรม            
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

 
สรุปเรื่อง 
 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยาบรม            
มหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้รู้จักและภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และน าแบบอย่างมาพัฒนาตนเองในด้านการใช้ชีวิต 
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2559 จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ  ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระที่ ๕.23 รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อ

การจัดท างบประมาณและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย” 
 
สรุปเรื่อง  

   
 กองนโยบายและแผน ได้รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดท างบประมาณและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย”สรุปผลความพึงพอใจและประมวลภาพ
กิจกรรมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559 และวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม  
อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระที่ ๕.24  สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) สู่คุณภาพ 

 
สรุปเรื่อง  

   
 กองนโยบายและแผน ได้ส่งสรุปความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน  
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 
2562 (ฉบับปรับปรุง) สู่คุณภาพ เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ  
ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระที่ ๕.25 รายงานการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในการด าเนินการจัดระเบียบและ
แก้ไขธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

 
สรุปเรื่อง  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบ
นโยบายในการด าเนินการจัดระเบียบและแก้ไขธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 
 

 

 



 
 
 
  

 วาระท่ี 5.26 รายงานการเข้าร่วมประชุม กต.ตร. สถานีต ารวจนครบาลบางย่ีเรือ  
 
สรุปเรื่อง  

   
 ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานต ารวจ (กต.ตร) จัดโดยสถานีต ารวจนครบาลบางยี่ เรือ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน ปัญหาอาชญากรรม และการคัดเลือกพนักงานสอบสวนดีเด่น ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่
ดีเด่นและข้าราชการต ารวจด ารงชีวิตดีงามของสถานีต ารวจ โดยมี นายสุชาครีย์   ก่อเกียรติตระกูล  
เป็นที่ปรึกษา กต.ตร และอาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง เป็นกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่  
24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีต ารวจนครบาลบางยี่ เรือ จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 



 
 
 
  

 วาระที่ ๕.27 ผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแบดมินตันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

สรุปเรื่อง  
 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2 รายการ และได้รับรางวัล ดังนี้ 
 รายการที่ 1 การแข่งขันกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม และ 1-4 
สิงหาคม 2559 ณ อาคารนิมิบุตร กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  (1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
  (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 
  (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  (เหรียญเงิน) ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
  (4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 
  (5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
 รายการที่ 2 การแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45 
ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2559 ณ สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  (1) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 
  (2) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 
  (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
      

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 

 

 



 
  
 

วาระท่ี ๕.28 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง  
  
 1. สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา  
ณ วัดพิชยญาติการาม (พิชัญญาติ) โดยนิสิตและคณาจารย์ ได้น าเทียนจ าน าพรรษาไปถวายวัด เนื่องใน             
วันเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 
 2. สาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้จัดท าโครงการศิลปวัฒนธรรม “นาฏยศิลป์ไทยมรดกภูมิปัญญา             
เพ่ือชุมชน” โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2706A อาคาร 27 ชั้น 6 
 3. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าว HU – SO News ประจ าเดือนสิงหาคม 
2559 
  

 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.29 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
สรุปเรื่อง  
 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา              
เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารงานวิจัย เพ่ือชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้ง
ที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือฯ มรภ.-สกว. ในวันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดนครนายก 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา              
และ นางสาวเพ็ญนภา พฤฒินิรันดร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ           
เรื่อง “การเชื่อมโยงงานวิจัย คลังข้อมูลงานวิจัยไทย NTRR กับหน่วยงานวิจัยภาคกลาง” ในวันอังคารที่ 26 
กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ อาคาร วช. 3 ชั้น 2 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 3. ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
PROMPT PAY (พร้อมเพย์) และธนาคารพาณิชย์ และได้ประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจตามโครงการ ดังกล่าว 
เผยแพร่ลงใน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.30 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
 
สรุปเรื่อง  
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
   

  1) คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 
16/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  2) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานสรุปผลการเข้าร่วมคณะท างานโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล 
ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล ทวินส์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี 
  3) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งสรุปภาพการจัดโครงการจิตอาสาปันน้ าใจ แด่น้อง
ผู้ด้อยโอกาส โดยการน าสิ่งของและอุปกรณ์กีฬามอบให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองมะสัง อ.เลาขวัญ จ.
กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 
  4) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่
สื่อมวลชนฯ ประจ าเดือนสิงหาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  5) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่งรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
เสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
    
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 6.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 
 

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 วันพฤหั+สบดีที่ 23 มิถุนายน ๒๕๕9 09.00 น. 
6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 09.00 น. 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 09.00 น. 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 27 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 8/2559 ในวันพฤหัสบดีที่  
27 ตุลาคม ๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
ศรีสุริยวงศ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
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