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สรุปเรื่อง 
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รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
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วาระท่ี 4.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

สรุปเรื่อง 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. 2547 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดปัจจุบัน เริ่มด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และจะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558 

 
การด าเนินการ  
   
   มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 10 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า
คณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน  
ท าหน้าที่ด าเนินการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งประกอบด้วย 
(1) ประธาน ซึ่งมาจากการเลือกทั่วไป โดยคณาจารย์ประจ า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 
(พนักงานมหาวิทยาลัย) ในสังกัดมหาวิทยาลัย 
(2) กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า ซึ่งมาจากการเลือกโดยคณาจารย์ประจ า (อาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสอน) ในสังกัดมหาวิทยาลัย 
(3) กรรมการประเภทข้าราชการ ซึ่งมาจากการเลือกโดยข้าราชการ (ข้าราชการสายสนับสนุน) และเจ้าหน้าที่
ประจ าตามสัญญา(พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน) ในสังกัดมหาวิทยาลัย  
  กรรมการตาม (2) และ (3) ให้รวมกันเป็นจ านวนยี่สิบคน  
  จึงน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือก 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.2 การเลือกคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

 

สรุปเรื่อง 
 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ในข้อ 21 ก าหนด ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบจ านวน 
8 คน  

 
การด าเนินการ  
   
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึงได้จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามเอกสารแนบ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ 4.3 แผนการสรรหาและการบริหารอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย,พนักงานราชการ 

ปีงบประมาณ 2558 พ.ศ. (กรณีพิเศษ) 
 

สรุปเรื่อง 
 
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้จัดท าแผนการสรรหาและ            

การบริหารอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ เป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอัตราก าลัง และเพ่ือให้หน่วยงาน
ต่างๆได้น าไปใช้ในการบริหารอัตราก าลัง ไม่ให้เกิดการขาดแคลนอัตราก าลังในระหว่างปี 

 
การด าเนินการ  
   
   กองบริหารงานบุคคล จึงจัดท าแผนการสรรหาและการบริหารอัตราก าลังของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 
   จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 

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

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 



 
 
 

 วาระท่ี 4.4 การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร 
 

สรุปเรื่อง 
 
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาการให้ทุน

พัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 ซึ่งมีผู้ขอรับทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
จ านวน 2 ราย ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2552 ข้อ 8 (4) ก าหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาจ านวนเงินทุนสนับสนุนการศึกษา โดยให้ก าหนดวงเงินและเสนอความเห็นชอบ           
ต่อคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย แล้วจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
การด าเนินการ  
   
   คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ได้เห็นชอบให้ได้รับทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท จ านวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553 คือ 
   1. นางสาวทิพรักษ์  วงษาดี  ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ 
           อุตสาหกรรม/ม.เทคโนโลยี 
           พระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ  
   2. นางขวัญจิตร  สงวนโรจน์ ศึกษาต่อปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหาร 
           การศึกษา/มหาวิทยาลัย 
           ราชภัฏธนบุรี 
  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
   จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 5.1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

สรุปเรื่อง  
 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุม ครั้งที่  12/2557 เมื่อ           
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวอรุณี  คู่วิมล ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย า                        
ที่ 38/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สั่ง ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2557 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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วาระที่ 5.2  การเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อให้องค์การ
ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง 

 

สรุปเรื่อง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการเรื่องการเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก จากยูเนสโก เพ่ือให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่อง
และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบ 150 ปี การเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน ในปี พ.ศ. 2561 โดยได้มีการ
ประสานงานเสนอเรื่องไปยังกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมของไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเสนอชื่อดังกล่าว 

 
การด าเนินการ  
   
  กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้รับทราบการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยแล้วโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลส าคัญและ
เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการเสนอชื่อ ตาม
แบบฟอร์ม ANNEXII (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเสนอเรื่องโดยตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 15 
ธันวาคม 2559 เพ่ือที่กระทรวงศึกษาธิการจะได้รวบรวมเสนอองค์การยูเนสโก ภายในวันที่ 15 มกราคม 
2558 ส าหรับน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39              
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.3  การเชิญอธิการบดีเข้าร่วมสัมภาษณ์สดรายการ ศิลป์สโมสร ทางสถานีโทรทัศน์  
  Thai PBS 
 

สรุปเรื่อง 
 
 ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์งาน “150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” เพ่ือเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา 
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก โดยได้ประสานงานติดต่อรายการศิลป์สโมสร  
ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เพ่ือให้อธิการบดีสัมภาษณ์ออกอากาศสดในรายการดังกล่าว ในประเด็น  
“การด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา                  
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก แก่องค์การยูเนสโก” ในวันที่ 14 มกราคม 2558               
เวลา 13.00 - 13.30 น.  
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.4 โครงการส ารวจความคิดเห็นของศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 

 

สรุปเรื่อง 
  
 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินการโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในแต่ละสาขาอาชีพของคนกรุงเทพมหานคร และได้ประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจ    
ตามโครงการดังกล่าวเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จึงน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ ๕.5 การสมัครเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนงาน
รัฐบาลดิจิตอล 

 

สรุปเรื่อง 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร ในการจัดโครงการเพ่ือการวิจัยอาเซียน ACSG ในหลักสูตรอบรมผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนงานรัฐบาลดิจิตอล เพ่ือเป็นการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีของประเทศ
รวมถึง การพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่ 
9,10 และ11 โดยการอบรมมุ่งเน้นไปยังผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรม คือ 
อบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แบงคอคสีลม และ ศึกษา
ดูงานต่างประเทศระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2558 โดยมีค่าลงทะเบียน 155,00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น 
ห้าพันบาทถ้วน) และผู้บริหารที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถสมัครและช าระค่าลงทะเบียนอบรม               
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2557 – 4 มีนาคม 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.6 รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
 

สรุปเรื่อง 
 
 ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างเครือข่าย
โรงพยาบาลเพ่ือการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ส าหรับเว็ปเพ่ือช่วยบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
พ.ศ. 2556 – 2558 ได้เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ The 7th Biomedical Engineering 
International Conference (BMEiCON 2014) ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 – 28 
พฤศจิกายน 2557  
 
การด าเนินการ 
 
 ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน
ผลการน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติดังกล่าวเสนอต่อมหาวิทยาลัย และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
  

 วาระท่ี ๕.7 การเบิกเงินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 
 

สรุปเรื่อง 
 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน โดยให้
คณะครุศาสตร์เป็นสถานที่ฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและมีความ
พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การด าเนินการ  
 
 คณะครุศาสตร์ได้ส่งเงินค่าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูให้แก่กองคลังแล้วจ านวน 74,000 บาท 
และขอเบิกเงินค่าอบรมดังกล่าว จ านวน 90 % เนื่องจากเป็นการบริการทางวิชาการซึ่งมิได้หวังผลก าไร 
แต่เน้นการบริการวิชาการ เพ่ือชื่อเสียงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เป็นเงินจ านวน 66,600 บาท  
(หกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) และอีก 10 % เป็นเงินจ านวน 7,400 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)              
ได้น าส่งเงินเพ่ือสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย โดยน าฝากเข้าบัญชี เงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป   
    
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

วาระท่ี ๕.8  ความเห็นทางกฎหมายของร่างประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

สรุปเรื่อง  
 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานวินัยและนิติการตรวจสอบและเสนอความเห็นเพ่ือความถูกต้อง
ของร่างประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 6 ฉบับ โดยนิติกรของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตรวจสอบ 
ร่างประกาศดังกล่าวแล้ว และได้เสนอความเห็นดังรายละเอียดในบันทึกแนบ จึงน าความเห็นทางกฎหมาย
ดังกล่าวน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558  
          
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 

 วาระท่ี ๕.9 การสั่งจองเข็มท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

สรุปเรื่อง  
  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งส าเนาหนังสือส านักงานส านักนายกรัฐมนตรี  
ที่ นร 0101/ว 7312 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เรื่อง เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 
ราคาเข็มละ 300 บาท จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม      
ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม  พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
  

 วาระที่ 5.10 รายงานผลการประเมินตนเอง หน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2557 

 

สรุปเรื่อง 
 

หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท ารายงานผล                
การประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบแนวทางที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดให้              
เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการสอบทานและประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา                
โดยผลการประเมินตนเองอยู่ในเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระที่ ๕.11 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล             
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 

สรุปเรื่อง 
 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ    
ที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2556 ซึ่งใช้บังคับกับสัญญาของหน่วยงานของรัฐ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป เว้นแต่             
ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ใช้บังคับกับสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 
2,000,000 (สองล้านบาท) ขึ้นไป และหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคล          
หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ผู้เสนอราคา) รวมทั้งต้องรายงานข้อมูลของคู่สัญญา ที่
ต้องยื่นบัญชีแสดงรายรับจ่าย (แบบ บช.1) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง หรือ ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. จัดท าข้ึน                
 
การด าเนินการ 
 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับจ่าย ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป              
โดยแก้ไขข้อมูลค่าของสัญญาจากเดิมสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป ให้ใช้บังคับกับ
สัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 (สองล้านบาท) ขึ้นไป และให้หน่วยงานของรัฐรายงานข้อมูลของคู่สัญญา 
ที่ต้องยื่น แบบ บช.1 เฉพาะสัญญา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่   2,000,000 (สองล้านบาท) ขึ้นไป ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ป.ป.ช.  หากหน่วยงานของรัฐ              
มิได้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบอันเป็นเหตุให้ส านักงาน 
ป.ป.ช. ไม่มีข้อมูลสัญญาดังกล่าวในการตรวจสอบ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องรับผิดทางกฎหมาย              
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือทางวินัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.12 สรุปยอดค่าใช้จ่ายงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 

สรุปเรื่อง  
 
 นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้ขออนุมัติเงินสวัสดิการเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 เป็นจ านวนเงิน 382,100 บาท (สามแสน
แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์            
เป็นจ านวนเงิน 281,900 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 664,000 
บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
 
การด าเนินการ 
 
 คณะผู้ด าเนินการจัดงาน ได้สรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการจัดงานครั้งนี้ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
767,658 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งค่าใช้จ่ายจ านวนในการจัดงานสูงกว่า
ที่ได้รับอนุมัติและได้รับการสนับสนุนข้างต้น จึงขออนุมัติเพ่ิมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 103,658 บาท (หนึ่งแสน
สามพัน หกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) และเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ            
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ             
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
  

 วาระที่ ๕.13 รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Operating 
Manual) รุ่นที่ 2 

 

สรุปเรื่อง  
 
 กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Operating Manual) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมภูเขางาม  
รีสอร์ท จ.นครนายก และได้ท าสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ             
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 

 วาระที่ ๕.14 คณะผู้บริหารจาก DIMA ( Dong-Ah Institute of Media and Arts ) ขอเข้า
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับการประสานงานจาก DIMA ( Dong-Ah 
Institute of Media and Arts ) จะน าผู้บริหารชุดใหม่ของ DIMA มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการที่เคยร่วมมือกันมาและโครงการที่จะท า              
ในอนาคต ในวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมสมาคมศิษยืเก่าฯ ชั้น 6 อาคาร 11  
จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่  1/2558               
วันพฤหัสบดีที ่15 มกราคม พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ             
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 

 วาระท่ี ๕.15 พระราชทานถ้วยรางวัล 
 

สรุปเรื่อง 
  
 มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือถึงส านักราชเลขาธิการ ขอให้น าความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานถ้วยรางวัล จ านวน 4 ถ้วย เพ่ือมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการ
ประกวดดนตรีไทย การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดวงโยธวาทิต และการประกวดตอบปัญหา
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในโครงการกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
การด าเนินการ 
 
 ส านักราชเลขาธิการได้น าความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณา             
โปรดเกล้าฯ พระราชทานและใช้ส าหรับการประกวดในครั้งนี้ แบบถ้วยรางวัลและข้อความที่จะจารึกที่ถ้วย
รางวัลพระราชทานพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง จึงน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย
ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ   
 
   

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
  

 วาระท่ี 5.16 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
 
 ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม            
สู่สถานศึกษา เพ่ือปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสู่เยาวชน และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ            
ให้คงอยู่สืบไป อันประกอบด้วยการสาธิตและการแสดงนาฏศิลป์ โขน ละคร การบรรเลงดนตรีไทย และ             
กรมศิลปากรพิจารณาแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเหมาะสมและมีความพร้อม            
อย่างยิ่งในกิจกรรมดังกล่าว โดยได้มีการประสานงานกับคณะครุศาสตร์เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ                
แล้วในเบื้องต้นและก าหนดจัดการแสดง ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น.          
 
   

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
  

 วาระท่ี ๕.17 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
 

สรุปเรื่อง  
 

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 1) บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าโครงการบริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง การสอนศิลปะแบบบูรณาการ 
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา  
 2) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมทักษะการผลิต            
สื่อสร้างสรรค์เพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์วิทยา                 
จ.นครปฐม (สามเณรผลิตสื่อสร้างสรรค์ปี 2) วันเสาร์ที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน 2557 
 3) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต   
สื่อสร้างสรรค์เพ่ือสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบวิถีชุมชน ตามแนวโครงการพระราชด าริ              
CME (Creative Media Environment) เพ่ือผลิตสื่อสร้างสรรค์และร่วมมือกับชุมชนท าโครงการ                    
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านดอยงาม ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 7-10 ธันวาคม 2557 
 4) โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ รายงานผลการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 26 “เมืองชอน
ตะวันเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 
 5) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย                  
ที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ออนไลน์ NEW 108 
 6) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการสัมมนาความรู้             
สู่วิชาชีพก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ครั้ งที่ 5 แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 10 
 7) ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมโครงการ
สานสัมพันธ์เครือข่ายเด็กไทยหัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 
 8) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จเจ้าตากสิน
มหาราช ประจ าปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 
 9) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากับงานกิจกรรม
นิสิต ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 16,22 – 24 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และบ้านไร่คุณนาย อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

 

 

 



              10) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 21/2557 เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือปรึกษาหารือการด าเนินงาน และพิจารณาการขออนุญาตด าเนินงานต่างๆ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน                                                                                                                                                                                   
 11) รายงานผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 6 โครงการ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.18 การท าความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
สรุปเรื่อง 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ท าก าหนดความตกลงในเรื่อง การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม “ ขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร ” ร่วมกับส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่  1                 
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์   โดยมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการท าความร่วมมือ             
ทางวิชาการ (MOU) ดังรายชื่อแนบท้าย จึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ             
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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 วาระท่ี ๕.19 การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมจัดกิจกรรมและขออนุญาตจัดกิจกรรมความร่วมมือ 
 
สรุปเรื่อง 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการประสานงานจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการเชิญมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ไทย 
โดยมี 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการทัพบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช                
มงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี และสมาคมสถานการณ์จ าลองและเกม            
เพ่ือการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมไทย” 
 
การด าเนินการ 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนดลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมจัดกิจกรรม
กับเครือข่ายการด าเนินงานดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 

สรุปเรื่อง 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม ๒๕๕8 09.00 น. 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 09.00 น. 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม ๒๕๕8 09.00 น. 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน ๒๕๕8 09.00 น. 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕8 09.00 น. 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน ๒๕๕8 09.00 น. 
7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๕8 09.00 น. 
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 09.00 น. 
9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 09.00 น. 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม ๒๕๕8 09.00 น. 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 09.00 น. 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2558 09.00 น. 

 

การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 
12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
ศรีสุริยวงศ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕8 


