
 
 
 

 
  

 
 
 

การประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  
 
 
 

ครั้งท่ี 1/๒๕๕8 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8  
เวลา 09.0๐ น. 

 
 
 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม  ผลพันธิน) 
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที ่12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8  
เวลา 09.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

  หน้า 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 8/๒๕๕7  และรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

2 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  33 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 34 

4.1 การเสนอต่ออายุสัญญาเช่าพ้ืนที่เพ่ือติดตั้ง ATM ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

34 

4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก่าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

38 

4.3 การจัดโครงการฝึกอบรมฯ ผู้ท่าบัญชี และขอเบิกเงินเพ่ือใช้ด่าเนินการ 43 

4.4 การของบประมาณสนับสนุนเร่ งด่ วนในการด่า เนินการจัดหาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ทดแทนที่ช่ารุด 

52 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 55 

                    5.1 การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา 55 

5.2 การรับโล่รางวัลศิษย์เก่าดี เด่น ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

59 

5.3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 

63 

5.4 การเชิญชวนประดับธงตราสัญญาลักษณ์ 70 

5.5 รายงานการเข้าร่วมประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนา 73 

5.6 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานบ่าเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิม
พระเกียนติ “60 พรรษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” 
พุทธศักราช 2558 

87 



5.7 ขอเชิญประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งพิเศษ 105 

5.8 สรุปการประเมินการด่าเนินการโครงการและสรุปรายงานผลการประชุม ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

110 

5.9 ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล KPRU OPEN 2015 ครั้งที่ 1 (ประเภท
สมัครเล่น) ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

125 

5.10 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 
ประจ่าปี 2558 

130 

5.11 การขอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท่าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด่ารงต่าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

139 

5.12 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี และ
ข้อคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี 

145 

5.13 รายงานการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ Dong-Ah Institute 
of Media and Arts (DIMA) , สาธารณรัฐเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

155 

5.14 การเชิญเข้าร่วมประชุม “แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 : สานพลัง 
ส่งเสริมสิทธิ สร้างสังคม สู่สันติสุข” 

164 

5.15 แจ้งเพ่ือทราบและลงนามในหนังสือมอบอ่านาจให้แจ้งความทรัพย์สินราชการ 
สูญหาย 

170 

5.16 ขอเผยแพร่ประกาศของสถาบันวิจัยและพัฒนา 175 

5.17 แจ้งก่าหนดการติดตั้งและส่งมอบพร้อมใช้งาน “ระบบพัฒนาภาษาอังกฤษผ่าน
การทดสอบออนไลน์ (E – Testing) ส่าหรับนิสิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน จ่านวน 1 ระบบ 

203 

5.18 ส่งค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

206 

5.19 ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 8 และ รุ่น 9 210 

5.20 ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของ
มหาวิทยาลัย รุ่น 1 และ รุ่น 2 

216 

5.21 การแจ้งประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์ 223 

5.22 การขออนุญาตเลิกเงินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 228 

5.23 รายงานการศึกษาดูงานโครงการส่ง เสริมการพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

233 

   



5.24 การพิจารณาลงนามค่ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

238 

5.25 การส่งหนังสือส่าเนาหนังสือจ่านวน 3 ฉบับ คืน 258 

5.26 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจ่าปี 
2558 

261 

5.27 โครงการส่ารวจความคิดเห็นของศูนย์ส่ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 269 

5.28 แจ้งปรับเปลี่ยนก่าหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
บริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” (ส่าหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 9 

285 

5.29 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ่ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ 

306 

5.30 รายงานสรุปผลการด่าเนินงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

317 

5.31 ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์และเผยแพร่หนั งสือ “ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูป
มหาวิทยาลัย” 

323 

5.32 รายงานสถานภาพทางการศึกษา 327 

5.33 รายงานการประชุมและรายงานการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ประจ่าปี 
2014-2015 

333 

5.34 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 349 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 397 

                   6.1 (ร่าง) ก่าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ่าปี  
พ.ศ. 2558 

397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 



  
   

 

 

สรุปเรื่อง 
 
  ตามท่ีได้มกีารประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕7 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่
11 ธันวาคม ๒๕๕7 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท่ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ่านวน 15 หน้า และ  
การประชุมคณะกรรมการอ่านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15 มกราคม 2558 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท่ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ่านวน 14 หน้า ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารแนบ 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/๒๕๕7 และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ่านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558  
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 ............................................................................................................................. ......................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................ ..................................
................................................................................................. .............................................................................
...................................................................................................................................................... ........................
.................................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .......................................................................................   

ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2557 

         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2558 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 



 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

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

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕58 



 
 

 

 วาระท่ี 4.1  การเสนอต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง ATM ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 

สรุปเรื่อง 
 
  มหาวิทยาลัยฯได้อนุญาตให้ธนาคารกรุงเทพเช่าพ้ืนที่บางส่วน บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือติดตั้งเครื่อง ATM จ่านวน 1 เครื่อง ซึ่งสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 
 
การด าเนินการ 
 
  ธนาคารมีความประสงค์ที่จะติดตั้ง ATM ต่อเนื่องจากยังมีความต้องการใช้บริการเครื่อง 
ATM ธนาคารกรุงเทพอยู่มากพอสมควร แต่เนื่องจากการประเมินผลประกอบการ ATM ในช่วงที่ผ่านมาพบว่า 
อยู่ในเกณฑ์ไม่คุ้มทุน ธนาคารจึงขอปรับลดอัตราค่าเช่ารวมค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายลง และขอเสนอต่ออายุสัญญา
ฉบับใหม่ โดยมีเงื่อนไข ตามรายละเอียดดังแนบ และน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส) พิจารณา ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่  
12 กุมภาพันธ์ 2558  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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 วาระท่ี 4.2  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

 

สรุปเรื่อง 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 
 
การด าเนินการ 
 
  กองบริหารงานบุคคล ส่านักงานอธิการบดี จึงได้จัดท่าร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก่าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  เพ่ือให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และน่าเข้าสู่การ
พิจารณาของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2558 ดังเอกสารแนบ 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.3  การจัดโครงการฝึกอบรมฯ ผู้ท าบัญชี และขอเบิกเงินเพื่อใช้ด าเนินการ 
 

สรุปเรื่อง 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรักษ์  ศรีเสวก ได้ด่าเนินการโครงการจัดอบรม พัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพของผู้ท่าบัญชี เรื่อง “เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน” 
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 7 เฉลิมพระเกียรติ 
 
การด าเนินการ 
 
  คณะวิทยาการจัดการไดส้่งรายงานสรุปการจัดโครงการดังกล่าวโดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย  

1.) ผู้ท่าบัญชีของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด จ่านวน 26 คน ๆ ละ 1,000 บาท 
ได้รับค่าอบรมจ่านวน 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

2.) นิสิต นักศึกษา จ่านวน 14 คน ๆ ละ 200 บาท ได้รับค่าอบรมจ่านวน 2,800 
บาท (สองพันแปดร้อยบาท) รวมเป็นเงิน 28,800 บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

ทางโครงการฯ ขอเบิกเงิน 80% คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 23,040 บาท (สองหมื่น 
สามพันสี่สิบบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จ่ากัด สาขา
ย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่บัญชี 401-0064098 ชื่อบัญชี นางสิริรักษ์  ศรีเสวก 
และขอน่าส่งเป็นเงินรายได้จากการบริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่กองคลัง 20% คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 5,760 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) และน่าเข้าสู่การพิจารณา 
ของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่  
12 กุมภาพันธ์ 2558 ดังเอกสารแนบ 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
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 วาระท่ี 4.4  การของบประมาณสนับสนุนเร่งด่วนในการด าเนินการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ทดแทนที่ช ารุด 

 

สรุปเรื่อง 
 
  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ส่ารวจอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ช่ารุดและห้องเรียน  
ที่ไม่มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพ่ิมเติม ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีความจ่าเป็นต้องใช้งานประจ่าห้องเรียนและมีความ
เร่งด่วนในการด่าเนินงาน เพ่ือการให้บริการต่ออาจารย์ผู้สอนและนิสิตนักศึกษาเป็นไปอย่างสะดวกขึ้น 
 
การด าเนินการ 
 
  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความประสงค์ของบประมาณสนับสนุนเร่งด่วนในการ
ด่าเนินการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทดแทนที่ช่ารุด คือโปรเจคเตอร์ จ่านวน 20 เครื่อง โดยน่าติดที่
อาคาร 2 จ่านวน 14 เครื่อง และเป็นเครื่องส่ารองในการให้ยืมบริการ จ่านวน 6 เครื่อง เป็นจ่านวนเงิน
โดยประมาณการ จ่านวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เพ่ือด่าเนินการแก้ปัญหาการเรียนการสอน  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และน่าเข้าสู่การพิจารณาของการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ดังเอกสารแนบ 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 



 
 

 

 วาระท่ี 4.5  การช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ล่าช้าของนักศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
 
  มหาวิทยาลัยได้ก่าหนดให้นักศึกษาช่าระเงินค่าบ่ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ล่าช้า 
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยให้นักศึกษาเขียนแบบฟอร์มขอช่าระเงินค่าบ่า รุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ และให้แนบเอกสารต่างๆ ท่าให้เกิดความไม่คล่องตัว ไม่สะดวกแก่นิสิตนักศึกษา และ
ผู้ปกครองในการช่าระเงิน 
 
การด าเนินการ 
 
  ส่านักงานอธิการบดี เห็นควรให้กองคลังรับช่าระเงินค่าบ่ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ล่าช้า โดยไม่ต้องเขียนแบบฟอร์ม ฯ ส่วนการช่าระเงินมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานอ้างอิง เพ่ือให้เกิด 
ความคล่องตัว และเห็นควรให้เริ่มด่าเนินการตั้งแต่บัดนี้ จึงน่าเข้าสู่การพิจารณาของการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ดังเอกสาร
แนบ 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.6  น าส่งเงินโครงการกิจกรรมทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดราชบพิธ 

 

สรุปเรื่อง 
 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการกิจกรรมทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชบพิธ โดยกิจกรรมดังกล่าวก่าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม 
ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจากโรงเรียนวัดราชบพิธ 
 
การด าเนินการ 
 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอน่าส่งเงินจ่านวน 198,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยขอเบิกจ่ายเงินเต็มจ่านวน และหากมี
ค่าใช้จ่ายคงเหลือจะน่าส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ ภายหลัง จึงน่าเข้าสู่การพิจารณาของการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้ งที่  1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่  12 กุมภาพันธ์  2558  
ดังเอกสารแนบ 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 5.1  การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
 
  ส่านักการสังคีตกรมศิลปากร ได้ด่าเนินการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา  
เพ่ือปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสู่เยาวชน และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป  
อันประกอบด้วยการสาธิตและการแสดงนาฏศิลป์ โขน ละคร การบรรเลงดนตรีไทย  ในการนี้ กรมศิลปากร 
พิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เหมาะสมและมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ในการจัด
กิจกรรมดังกล่าว จึงมีก่าหนดจัดการแสดง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ซึ่งได้มี
การประสานงานกับคณะครุศาสตร์เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในเบื้องต้นแล้ว 
  

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่  5 .2  การรับโล่รางวัลศิษย์เก่าดี เด่น ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปเรื่อง 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่า
ดีเด่นภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสาสตร์ประเภทบริหาร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ภาควิชา 
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเชิญเข้ารับโล่รางวัล ในวัน
เสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ณ ห้องนทีทอง โรงแรมรอยัลริเวอร์ ภายในงาน “สายสัมพันธ์ 50 ปี  
สุขศึกษา...มหิดล” เวลา 16.30 น.  

  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ 5.3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 

 

สรุปเรื่อง 
 
  ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก่าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว้เป็นแนวทางปฏิบัติส่าหรับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
ประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัย ซึ่ง ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีมติให้ปรับปรุงประกาศฯ 
ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
และปรับปรุงแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
การด าเนินการ 
 
  ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสาระส่าคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ.ฯจึงน่าเสนอต่อ 
ที่ ป ร ะชุ ม คณะกร รมการบริ ห า รม หา วิ ท ยาลั ย  ( กบมส . )  ในคร าวประชุ ม  ครั้ ง ที่  1 /255 8  
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 5.4 การเชิญชวนประดับธงตราสัญญาลักษณ์  
 

สรุปเรื่อง 
 
  ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งส่าเนาหนังสือส่านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0101/
ว 2118 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่องขอเชิญชวนประดับธงตราสัญญาลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
จึงขอน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558  
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.5 รายงานการเข้าร่วมประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

สรุปเรื่อง 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ 
เข้าร่วมประชุมกับส่านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “ Thailand Research Expo: Road 
Show 2015 และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ : 
ภาคกลาง” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เข้าร่วมประชุมกับส่านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
เรื่ อง ชี้แจงโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิ งวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 และเข้าร่วมประชุมกับ
ส่านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การใช้ระบบ NRMS Ongoing monitoring”  
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558  
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ ๕.6 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติ “60 พรรษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พุทธศักราช 
2558 

สรุปเรื่อง 
 
  ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดีได้เข้าร่วมประชุมกับทางมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช  เรื่อง 
เตรียมการจัดงานบ่าเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี” พุทธศักราช 2558 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 – 3 เมษายน 2558 จะมีการจัดงาน
มหามงคลเฉลิมฉลองปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา  
60 พรรษา โดยมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ร่วมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้รวมพลังกันทุกฝ่ายจัดงานมหามงคล
เฉลิมฉลอง พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่  2 เมษายน 2558 เวลา 19.19 น.และร่วมกันประดับ  
ตราสัญลักษณ์และธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. เพ่ือน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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 วาระท่ี ๕.7 ขอเชิญประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งพิเศษ 
สรุปเรื่อง 
 
  ส่านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ แจ้งก่าหนดให้มีการประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งพิเศษ เพ่ือหารือและพิจารณา เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปราชภัฏ” โดยก่าหนดประชุม
ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ และวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ เอ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮ้ี กรุงเทพฯ จึงน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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 วาระที่ ๕.8 สรุปการประเมินการด าเนินการโครงการและสรุปรายงานผลการประชุม ของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สรุปเรื่อง 
 
  อาจารย์นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท่าสรุปผลการ
ประเมินผลการด่าเนินโครงการและสรุปรายงานผลการประชุม  1) การเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการ
และน่าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” 2) การเข้าร่วมงานแถลงข่าวและ
เสวนา เรื่อง ดัชนีการวิจัยภาครัฐเครื่องมือชี้วัดสถานการณ์ และการวางทิศทางการบริหารงานวิจัย   
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) ส่าหรับนักวิจัย 
รุ่นใหม่ จึงขอน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.9 ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล  KPRU OPEN 2015 ครั้งที่ 1 (ประเภทสมัครเล่น) 

ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สรุปเรื่อง 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก่าแพงเพชร ได้จัดโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล KPRU OPEN 2015 ครั้งที่ 1 (ประเภทสมัครเล่น) ชิงถ้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมี
พระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน่าเงินรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้า
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก่าแพงเพชร อีกทั้งใช้ในกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมี
ก่าหนดการแข่งขันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล อ .สามเงา  
จ.ตาก   
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระที่ ๕.10 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2558 

สรุปเรื่อง 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟประเพณี เพ่ือน่ารายได้สนับสนุน
การศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้มีการจัดการแข่งขันครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 
พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกให้ใช้สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก 
สวนสนประดิพัทธ์ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ก่าหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 และ 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ดังกล่าว 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระที่ ๕.11 การขอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สรุปเรื่อง 
 
  คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท่าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด่ารงต่าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับมอบหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ท่าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความ
ประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความ
ละเอียดและรอบคอบ คณะกรรมาธิการจ่าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ทั่วไปในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ จึงขอความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน   
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระที่ ๕.12 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี และ
ข้อคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี 

สรุปเรื่อง 
 
  ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งผลการประชุมในคราวประชุมร่วมคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 จ่านวน 2 เรื่อง คือ 1) ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 171 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2557 และ 2) ข้อคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 
0506/ว(ล) 27209 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า ข้อสั่งการและข้อคิดเห็นดังกล่าวมีประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา จึงขอแจ้ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือทราบและด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระที่ ๕.13 รายงานการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ Dong-Ah Institute 
of Media and Arts (DIMA), สาธารณรัฐเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

สรุปเรื่อง 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและจัดการประชุมเพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA), สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม
สมาคมศิษย์เก่า ชั้น 6 อาคาร 11 เวลา 09.30 – 15.00 น. จึงขอน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.14 การเชิญเข้าร่วมประชุม “แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 : สานพลัง ส่งเสริม
สิทธิ สร้างสังคม สู่สันติสุข”  

สรุปเรื่อง 
 
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม ได้ก่าหนดจัดประชุม “แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 : สานพลัง ส่งเสริมสิทธิ สร้างสังคม สู่สันติสุข”ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร  
ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ทีเ่ห็นชอบประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2557 – 2561) ไปสู่การปฏิบัติด้วยการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง กรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนแผนพัฒนาองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดท่าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือรองรับการด่าเนินการตามแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยน่ามิติสิทธิมนุษยชนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระที่ ๕.15 แจ้งเพื่อทราบและลงนามในหนังสือมอบอ านาจให้แจ้งความทรัพย์สินราชการ 
สูญหาย 

 
สรุปเรื่อง 
 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 และมอบให้อาจารย์วาปี 
คงอินทร์ ด่าเนินการแจ้งความหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยกล้องวงจรปิดพบว่า ทรัพย์สินราชการ 
(Notebook) จ่านวน 1 เครื่อง สูญหาย เมื่อวันที่  24 มกราคม 2558 จึงขอน่าเรื่องแจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.16 ขอเผยแพร่ประกาศของสถาบันวจิัยและพัฒนา  
สรุปเรื่อง 
 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท่าประกาศที่เกี่ยวข้องและจ่าเป็นต่อการด่าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จ่านวน 6 ฉบับ และได้น่า(ร่าง)ประกาศดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่างๆ และได้รับการอนุมัติแล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียดประกาศต่างๆ (ตามเอกสารแนบ) เพ่ือน่าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.17 แจ้งก าหนดการติดตั้งและส่งมอบพร้อมใช้งาน “ระบบพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการ
ทดสอบออนไลน์ (E-Testing) ส าหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน จ านวน 1 ระบบ” 

สรุปเรื่อง 
 
  บริษัท อิงลิซออนไลน์ จ่ากัด ได้จัดเตรียมความพร้อม และการติดตั้ งระบบพัฒนา
ภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (E-Testing) ส่าหรับนิสิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
จ่านวน 1 ระบบ และจะขอส่งมอบระบบ รวมถึงการจัดอบรม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 มกราคม 2558 จึงขอ
น่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระที่ ๕.18 ส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สรุปเรื่อง 
 
  ส่านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้จัดท่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3(118)/2557 เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพฯ เพ่ือให้การด่าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงมีค่าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือประสานงานระหว่างส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติกับส่านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จึงขอน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.19 ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 8 และ รุ่น 9 
 
สรุปเรื่อง 
 
  สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภาบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่ก่าหนด
ไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร 
ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ ส่าหรับกรรมการในคณะกรรมการอ่านวยการ คณะกรรมการประจ่าคณะ 
คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์ และผู้มีความสนใจ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 28,500 บาท / ท่าน  
จึงขอน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558  
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระที่ ๕.20 ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของ
มหาวิทยาลัย รุ่น 1 และ รุ่น 2 

 
สรุปเรื่อง 
 
  สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภาบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่ก่าหนด
ไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร 
การบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย ส่าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน 
กรรมการที่รับผิดชอบด้านพัฒนาระบบ BCM และผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 5,500 บาท / ท่าน จึงขอน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.21 การแจ้งประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด่าเนินการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์จ่านวน  
12 ฐานข้อมูล และให้ทดลองใช้อีกจ่านวน 2 ฐานข้อมูล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้ในฐานข้อมูลทั้งหมดตามระยะเวลาที่ก่าหนด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต 
นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนนิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ทุกคนเข้าใช้ฐานข้อมูล และให้ค่าแนะน่าหรือให้การอบรมการใช้
ฐานข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน จึงขอน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) 
ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.22 การขออนุญาตเบิกเงินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ส่านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการอบรมมาตรฐานวิชาชัพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน โดย
ให้คณะครุศาสตร์เป็นสถานที่ฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและมีความ
พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์จึงได้ส่งเงินค่าอบรมมาตรฐาน หลักสูตรที่ 1 
รุ่ นที่  10 จ่ านวนเงิน  100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้วน) เข้ ากองคลั ง แล้ ว  และขอเบิกเงิน 
ค่าอบรมดังกล่าว จ่านวน 90 % เนื่องจากเป็นการบริการทางวิชาการซึ่งมิได้หวังผลก่าไร แต่เน้นการบริการ
วิชาการ เพื่อชื่อเสียงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เป็นเงินจ่านวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
และอีก 10 % เป็นเงินจ่านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอน่าส่งเงินเพ่ือสนับสนุนกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยน่าฝากเข้าบัญชี เงินรายได้ตามภารกิจ  
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระที่ ๕.23 รายงานการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
 
  คณะกรรมการอ่านวยการมหาวิทยาลัย และกรรมการสภาวิชาการได้เข้าศึกษาดูงาน 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2558 เพ่ือให้ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจน 
ได้เปิดโลกทัศน์เพ่ือให้มีมุมมองในวิสัยทัศน์ที่หลากหลาย และเป็นแนวทางในการด่าเนินงาน  เพ่ือน่าสู่  
การพัฒนามหาวิทยาลัย จึงขอน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.24 การพิจารณาลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ส่านักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 22 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง
การจัดท่าค่ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 (ฉบับที่ 2) และได้จัดท่าแนวทางการจัดท่าค่ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ให้มหาวิทยาลัยจัดท่าค่ารับรองการปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เสนอต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัย และอธิการบดี เพื่อลงนามในค่ารับรองการปฏิบัติราชการฯ และให้มหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูลระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา จึงขอน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.25 การส่งหนังสือส าเนาหนังสือจ านวน 3 ฉบับ คืน 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งหนังสือส่าเนาหนังสือจ่านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
   1) เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
(ปพ.1) เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด เอกสารช่ารุด และสูญหายจนใช้เป็นหลักฐานทางราชการไม่ได้ จ่านวน 
29 ฉบับ 
   2) เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง
ของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS เรื่อง การประกาศก่าหนดส่านักงานในพ้ืนที่พิเศษ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และเรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งหลักฐานการจ่ายเงินเหลือจ่ายเพ่ือส่งใช้คืนเงินยืม 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   3) เรื่อง การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงานโครงการต่อคณะรัฐมนตรี  
  จึงขอน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสารดังแนบ 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระที่ ๕.26 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจ าปี 
2558 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ส่านักงานเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่าหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจ่าปี 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2558 ทั้งกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค 
โดยในกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 62 หลักสูตร  (หลักสูตรใหม่ 9 หลักสูตร) ในส่วนภูมิภาครวม 6 จังหวัด จังหวัด
ละ 4-6 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรต่างๆ ที่ก่าหนดจัดขึ้นนั้น จะครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน่าความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการวางแผน การบริหาร การตัดสินใจ การท่างาน และการเพ่ิมคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง ทางส่านัก  
เสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญมหาวิทยาลัยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว จึงขอ
น่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558  
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสารดังแนบ 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.27 โครงการส ารวจความคิดเห็นของศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ศูนย์ส่ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด่าเนินการโครงการส่ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและความคาดหวังของคนไทยต่อเทศกาลปีใหม่ 2558 และส่ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ให้บริการของรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร และได้ประชาสัมพันธ์ผลการส่ารวจตามโครงกา ร
ดังกล่าวเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จึงขอน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) 
ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ดังเอกสารแนบ 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระที่  ๕.28 แจ้งปรับเปลี่ยนก าหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  
“การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” (ส าหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 9 

 
สรุปเรื่อง 
 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด่าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  
“การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” (ส่าหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 
26 มีนาคม 2558 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม ประสบปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการด่าเนินการของอนุมัติ
เข้ารับการอบรมจากต้นสังกัด เพื่อเป็นการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเปิดโอกาส
ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ิมเติม จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนก่าหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรดังกล่าว เป็นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2558 และขอน่าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่  
12 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดดังเอกสารดังแนบ 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.29 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ่ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ มีความประสงค์จะตกลงร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี   
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่าหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
โดยบริษัทฯ จะให้เงินเพ่ือสนับสนุนการศึกษา จ่านวน 70% ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จ่านวน 100 ทุน  
ต่อปีการศึกษาต่อรุ่น และเป็นผู้รับผิดชอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอ่ืนๆ ในช่วงที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนที่ที่บริษัท และบริษัทในกลุ่มฯ จัดหาให้ และรับผิดชอบจัดหาสถานประกอบการให้กับนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก่าหนด ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต่าแหน่งที่เหมาะสมและมี
รายได้และอาชีพที่มั่นคง โดยคณะวิทยาการจัดการได้มอบหมายให้สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตร
บริหารธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบ  
 
การด าเนินการ 
 
  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการได้เล็งเห็นถึงความส่าคัญของการ
พัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  เห็นควรให้ร่วมมือกับ
บริษัทฯ ในการผลิตก่าลังคนที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ จึงได้ก่าหนด
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ่ากัด (มหาชน)และบริษัทในกลุ่มฯ ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น.  จึงขอน่าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส. )  ทราบ ในคราวประชุม ครั้ งที่  1/2558  
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสารดังแนบ 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.30 รายงานสรุปผลการด าเนินงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา 
 บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

 
สรุปเรื่อง 
 
  มหาวิ ทยาลั ย ได้ จั ด ง าน เนื่ อ ง ในวั น คล้ า ย วั นถึ ง แก่ พิ ร าลั ย  สม เด็ จ เ จ้ า พระย า 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  ประจ่าปี  2558 ระหว่างวันที่  17 – 19 มกราคม 2558  
และการจัดงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการด่าเนินงานฝ่ายต่างๆได้จัดท่าสรุปผลการด่าเนินงาน 
มาเพ่ือน่าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ  
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.31 ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปมหาวิทยาลัย” 
 
สรุปเรื่อง 
 
  มูลนิธิหมอชาวบ้านขอเชิญร่วมจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูป
มหาวิทยาลัย”เพ่ือร่วมผลักดันให้เกิดการปฏิรูปมหาวิทยาลัย จึงขอน่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  
ดังเอกสารแนบ 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.32 รายงานสถานภาพทางการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
 
  นายศุนัย  วิลาสังข์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาค กศ.พ. ที่สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้
ส่าเร็จการศึกษา ในปี 2557 พร้อมส่งรายงานผลการศึกษาจากการที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อดังกล่าว
เสนอต่อมหาวิทยาลัย และน่าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2558    
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระที่ ๕.33 รายงานการประชุมและรายงานการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี 2014 - 
2015 

 
สรุปเรื่อง 
 
  คณะกรรมการจัดท่าสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพ่ือการน่ามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับระรับ
ชาติและระดับนานาชาติน่าเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 7 มกราคม 2558 และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี ได้น่าเสนอรายงานการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา 
ประจ่าปี 2014 – 2015 มาเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ได้รับทราบ  
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 

 วาระท่ี ๕.34 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
 

สรุปเรื่อง  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมการ / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 

  1) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม ได้มีการจัดงานวันพิราลัย ประจ่าปี พ.ศ.2558 ใน
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 
  2) ส่านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งสรุปภาพบรรยากาศวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัย “ 150 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส่าเร็จราชการแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 10 , 17 – 21 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  3) ส่านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ส่งรายงานการจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 
29 ในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2557  
  4) ส่านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ส่งรายงานการจัดกิจกรรมท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5) ชมรมฟุตบอล ส่านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทาน ประเภท ง 
  6) ส่านักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งรายงานโครงการ
ศึกษาดูงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และส่านักกษาปณ์ เมื่อวันที่ 20 
มกราคม 2558  
  7) ส่านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวเกี่ยวกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ จุดประกาย หน้า 8 หนังสือพิมพ์ฉบับประจ่าวันพุธที่ 21 และ 28 มกราคม 2558
และหนังสือพิมพ์ฉบับประจ่าวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 
  8) ส่านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งรายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 15 – 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
  9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง ครั้งที่ 3 “สุริยะเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2558 
  10) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานผลการด่าเนินงานการจัด
โครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวันพิราลัย ประจ่าปี พ.ศ.2558               
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 6.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 

สรุปเรื่อง 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 09.00 น. 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ ๒6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 09.00 น. 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ ๒6 มีนาคม ๒๕๕8 09.00 น. 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ ๒3 เมษายน ๒๕๕8 09.00 น. 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 09.00 น. 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน ๒๕๕8 09.00 น. 
7/2558 วันพฤหัสบดีที่ ๒3 กรกฎาคม ๒๕๕๗8 09.00 น. 
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ ๒7 สิงหาคม ๒๕๕8 09.00 น. 
9/2558 วันพฤหัสบดีที ่24 กันยายน ๒๕๕8 09.00 น. 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕๕8 09.00 น. 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ ๒6 พฤศจิกายน๒๕๕8 09.00 น. 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ ๒4 ธันวาคม ๒๕๕8 09.00 น. 

 

การด าเนินการ 

  

  ก่าหนดการประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาจารย์ 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

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

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕8 


