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สรุปเรื่อง 
 
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕59 เมื่อวันพฤหัสบดี             
ที่ 14 มกราคม ๒๕๕9 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 19 หน้า  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 1/2559  
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   
 ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................ ..............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕9 



 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕9 



 
 
 

 วาระท่ี 4.1 รายงานผลการส ารวจข้อมูลเพื่อพิจารณาการซื้อขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 

สรุปเรื่อง 
  
 ตามท่ี นางสาวดวงกมล  บุญเพ่ิม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 12726 เลขที่ดิน 388 
และโฉนดที่ดินเลขที่ 12724 เลขที่ดิน 386 ต าบลบางบ าหรุ อ าเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร           
ได้เสนอขายที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น 
 
การด าเนินการ 
 
 รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ และทีมบริหารได้ท าการส ารวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ที่ดินอยู่ตรงข้ามสายใต้เก่าปิ่นเกล้าติดกับถนนบรมราชชนนี 
  2. มีทางออกตรงถนนบรมราชชนนีด้านหน้า 2 ทาง และถนนสิรินธรอีก 1 ทาง 
  3. มีอพาร์ตเม้นท์ S.P. จ านวน 195 ห้อง และอพาร์ตเม้นท์ 11 ห้อง อยู่หน้าติดถนนบรม
ราชชนนี 
  4. อาคารพาณิชย์ 6 ห้อง (3 ห้องตกแต่งภายในแล้วและอีก 3 ห้อง ยังไม่ได้ตกแต่ ง)               
อยู่ด้านหน้าติดถนนบรมราชชนนี 
  5. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดมีเจ้าของหลายคนเป็นพี่น้องกัน 
  6. มีรายจ่ายเกี่ยวกับอพาร์ตเม้นท์ S.P. ดังนี้ พนักงานทั้งหมด 10 คน เป็นช่าง 2 คน             
รปภ. 3 คน พนักงานส่งของ 1 คน แม่บ้าน 2 คน เสมียน 2 คน 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.2 เงินฝากประจ าครบก าหนด 
 

สรุปเรื่อง 
  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีบัญชีเงินฝากประจ าครบก าหนด ในวันที่ 10 
และ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาท และประกอบธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เสนออัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ 2.10 % ต่อปี กองคลังจึงขอน าเงินฝากประจ าทั้ง 2 รายการ เข้าฝากเงื่อนไขประจ าพิเศษ        
13 เดือน ดอกเบี้ย 2.10 % ดังนี้ 
  1. ปิดบัญชีสนับสนุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เลขที่บัญชี 461 -608828-8 จ านวน 100 
ล้านบาท ฝากเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยในวันที่  20 ตุลาคม 2558 
มหาวิทยาลัยฯ ได้เงินของมหาวิทยาลัยฯ ไปให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารเงินจ านวนนี้แทน
แล้ว ส่วนดอกผลมหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการจัดสรรเข้ากองทุนตามสัดส่วนของเวลาการน าฝากต่อไป 
  2. ปิดรายการเงินฝากประจ า 499 วัน เลขที่บัญชี 461 -535966-0 จ านวน 100              
ล้านบาท ฝากเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่วนดอกผลน าฝากเข้าออมทรัพย์ต่อไป 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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วาระท่ี 4.3 ขออัตราก าลังตามกรอบอัตราก าลังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

สรุปเรื่อง 
 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีพันธกิจในการสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากร นิสิต นักศึกษาและ
ตอบสนองนโยบายด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย และรูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก            
สถาบันวิจัยและพัฒนาจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น แต่ในการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันพบว่า 
บุคลากรในโครงสร้างของสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ คือ ยังขาด            
ผู้ครองต าแหน่ง จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ 
   1. นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านจัดท าแผนงบประมาณ
รายรับรายจ่าย จัดท าทะเบียนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 
   2. นักวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ด้านการวิจัยและการบริหาร
งานวิจัย มารับผิดชอบโดยตรงในด้านของการประสานงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ    
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 



 
  

  
 วาระท่ี ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558  
 
สรุปเรื่อง 
 
               สภามหาวิทยาลั ย ร าชภั ฏบ้ านสม เด็ จ เ จ้ าพระยา ได้ จั ดประชุ มสภาม หาวิ ทยาลั ย 
ครั้งที่ 2/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  จึงขอน ามติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕9 น าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
 
             จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕9 

 

 



 
  
 

วาระที่ ๕.2 การน าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
สรุปเรื่อง  
   
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วเสร็จ และได้เข้า
น าเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่  
๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   

การด าเนินการ 

               ฝ่ายเลขานุการน าเสนอบทสรุปย่อรายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการประประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบมส.) 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒5 กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สรุปเรื่อง 
  
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ก าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“แผนกลยุทธ์การสร้ างความเป็นเลิศ เ พ่ือเสริมสร้ างศักยภาพการแข่ งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ขึ้น ในวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา 
จังหวัดระยอง จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระที่ ๕.4 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 
สรุปเรื่อง  
   
 สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็น
ส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๙    
ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
กำรด ำเนินกำร 
 
          มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขั้นตอนการด าเนินการสรรหา น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  
   
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระที่ ๕.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2559 

 
สรุปเรื่อง  
   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 โดยด าเนินการดังนี้  
1. มีหนังสือแจ้ง สกอ. เพ่ือโปรดทราบ 2. ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ซึ่งร่างประกาศนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.บ.บ.(ครั้งที่ 1/2559 วันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2559) และสภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559)  จึงน าเรียน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่  
25 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระที่ ๕.6 สรุปรายงานการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง 

ประจ าปีการศึกษา 2559 (รองสอง) 
 

สรุปเรื่อง 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สรุปรายงานการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ              
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2559 (รองสอบ) จึงน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระท่ี ๕.7 แผนการจัดเตรียมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเปิดเทอม 
 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระท่ี ๕.8 แผนการด าเนินโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 

สรุปเรื่อง  
   
   สถาบันภาษาได้จัดท า ตารางแผนการด าเนินโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการ
ทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ประจ าปี 2558 และสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านค่ายภาษา (English Camp) ส าหรับนิสิต เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 1 และ
กิจกรรมที่ 2) จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระที่ ๕.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษส าหรับการรับสมัครอาจารย์ประจ า  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับเข้าใหม่ 

 
สรุปเรื่อง  
   
   มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับการรับสมัครอาจารย์ประจ า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับเข้าใหม่ ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ า และสาระส าคัญจากเอกสารการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระท่ี ๕.10 การเลื่อนก าหนดการจัดฝึกอบรมและขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
 

สรุปเรื่อง  
   
   ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการ 
จัด โครงการฝึกอบรม หลักสู ตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับจ้น ” รุ่ นที่  1  ระหว่างวันที่  
4 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 จ านวน 30 คน ภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา  
ระดับต้นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 
การด าเนนิการ 
 
   ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ขอเลื่อนก าหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
จากเดิมระหว่างวันที่ 4 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 จึงน าเรียน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระที่ ๕.11 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และสรุปผลแบบ
รายงาน 

สรุปเรื่อง  
   
   กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ส่งสรุปผลการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดกรอบต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 30 
มกราคม 2559  และสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 153 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 94 คน และได้สรุปผลแบบรายงาน
จากหน่วยงานทั้งหมด 22 หน่วยงาน จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระที่ ๕.12 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก 

ของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐบาล 

 
สรุปเรื่อง 
  
 ตามมติที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559             
ที่ประชุมขอให้หน่วยงานในก ากับและในสังกัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
   1. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 
   2. การด าเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 
งบกลาง งบประมาณ พ.ศ. 2558 ส าหรับรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายตามสัญญา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค ในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันตามมาตรการฯ (ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 21 ธ.ค. 2558) ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือรวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
   
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕9 

 

 



 
 
 
 

 วาระท่ี ๕.13 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 
 

สรุปเรื่อง  
 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการจัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการ “ศิลปะกับการพัฒนา ท้องถิ่น เพ่ือความยั่งยืนของชุมชน” จัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 มกราคม 2559 ณ หมู่บ้านแม่แมะ พิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา และพิพิธภัณฑ์จิต
วิญญาณร่วมสมัย แห่งศตวรรษที่ 31 จังหวัดเชียงใหม่ จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์ 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕9 

 

 



 
 
  

 
 วาระท่ี ๕.14 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
สรุปเรื่อง  
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานการจัดโครงการส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
“ปลูกจิตส านึกเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชั่น ครั้งที่ 1” ภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 2704 A จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
  วาระที่ ๕.15 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ค่ายดาราศาสตร์และ 

ระบบจักรวาล 
 
สรุปเรื่อง  
  
  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ เรื่ องค่ ายดาราศาสตร์ และระบบจักรวาล ระหว่างวันที่  29 ธันวาคม 2559  
จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
 วาระท่ี ๕.16 รายงานผลโครงการบริการทางวิชาการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานฯ” 
 
สรุปเรื่อง  
   
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาความรู้ด้าน AEC” ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองวารวดี ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงน าเรียน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่  
25 กุมภาพันธ์ 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระท่ี ๕.17 รายงานผลการด าเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
 

สรุปเรื่อง  
 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการจัดโครงการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา กิจกรรมรักษ์วิชาชีพ: การเรียนรู้นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแห่งตนของนักเรียน
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาและโรงเรียนปัญโญทัย ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559  
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)  ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕9 

 

 



  
 
 
 วาระท่ี ๕.18 รายงานผลการเข้าอบรมสัมมนา 
 
สรุปเรื่อง  
 
  นายสุขสันต์  แสงมาศ ต าแหน่งวิศวกร กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สังกัดส านักงาน
อธิการบดี ได้รายงานผลการเข้าอบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 357/2559 ลงวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ง ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพูลแมน 
จังหวัดขอนแก่น จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 
  วาระท่ี ๕.19 รายงานการแข่งขันทางวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง  
   
   โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รายงานการส่งนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการภายนอกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้ 1. งานนิทรรศการ 48 ปี วิชาการ  
เปิดบ้านคุณหลวง ณ โรงเรียนฤทธิรงค์รอน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 6 คน  
2. การสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบที่ 2 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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วาระท่ี ๕.20 สรุปกิจกรรมงานวันปีใหม่มหาวิทยาลัยย้อนยุค 
สรุปเรื่อง  
   
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สรุปกิจกรรมงานวันปีใหม่มหาวิทยาลัยย้อนยุค เมื่อวันที่ 
24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 11 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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 วาระท่ี ๕.21 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
  
 ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการ
จัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 

1) รายงานการเข้าร่วมประชุมและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาในโครงการครู
อาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 4 -16 ธันวาคม 
2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

2) สรุปภาพบรรยากาศกิจกรรมเนื่ องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
“ราชภัฏสดุดี” ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่  10 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3) สรุปภาพบรรยากาศ และผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
43 “กันเกราเกมส”์ รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 9 – 18 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

4) สรุปการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์บริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา 
ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เดอะรีสอร์ท สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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 วาระท่ี ๕.22  รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

 
สรุปเรื่อง 
  
 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการ 
จัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

2) รายงานผลการด าเนินงานการจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประจ าปี พ.ศ.2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2559 

3) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ ในช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2558 และมกราคม 2559 ได้แก่ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตนิเทศศาสตร์ ระหว่า งวันที่  

23 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2558 
2. โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ. ในวันที่  

29 ตุลาคม, 13 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2558 
3. โครงการ “Open House COMM.ARTS” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2559 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.23 รายงานตรวจตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง  
 
 ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตรวจตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์
ข่าวสด ฉบับประจ าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ2559 และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจ าวันที่  
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่  25 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ ๕.24 รายงานผลการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4           
The Fourth Higher Education Research Promotion congress (HERP 
CONGRESS IV) 

 

สรุปเรื่อง  
 

 รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  
สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนอธิการบดีในการประชุม ใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 The Fourth Higher Education Research Promotion congress 
(HERP CONGRESS IV) จึงขอรายงานผลการประชุม ดังนี้ 
  1. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล
งานวิจัยดีเด่น เป็นผลงานของ ผศ.ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร และผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย                
เป็นผลงานของ ผศ.วิชัย ปทมุชาติพัฒน์ ร่วมกับ อาจารย์จรัญ ประจันบาล  
  2. การเตรียมการประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 
   2.1 เงินสมทบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งๆละ 200,000 บาท ซึ่งแต่ละ
มหาวิทยาลัยได้รับโควต้า คือ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 5 เรื่อง และการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ 3 เรื่อง 
   2.2 การส่งบทความการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 4 ต้องส่งผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏเท่านั้น กรณีส่งเองนักวิจัย              
ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง 
   2.3 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ต้องรับผิดชอบการจัดนิทรรศการตามหัวข้อที่ก าหนด 
   2.4 ผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารที่ผู้จัดก าหนดจะได้คะแนนประกัน
คุณภาพสูงกว่าการตีพิมพ์ใน Proceedings แต่จะไม่มีการตีพิมพ์ซ้ า ใน Proceedings ของราชภัฏวิจัย             
ครั้งที่ 4 
  3. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ 
 

จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุม                       
ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่  25 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕9 

 

 



  

  

 วาระท่ี 6.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 
 

สรุปเรื่อง 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม ๒๕๕9 09.00 น. 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 09.00 น. 
3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน ๒๕๕9 10.00 น. 
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน ๒๕๕9 09.00 น. 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 09.00 น. 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 09.00 น. 

10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 09.00 น. 
12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 09.00 น. 

 

การด าเนินการ 
 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 ในวันพฤหัสบดีที่  
24 มีนาคม ๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
ศรีสุริยวงศ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
 ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. . 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕9 


