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สรุปเรื่อง 
 
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕58 เมื่อวันพฤหัสบดี                
ที่ 15 มกราคม ๒๕๕8 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 14 หน้า ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕๕8 
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วาระท่ี 4.1  สรุปข้อหารือบัญชีเงินฝากประจ าที่ครบก าหนด  
 

สรุปเรื่อง 
 
 ตามบันทึกข้อความของงานคลัง ที่ ศธ 0564.01/กค 159 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 
เรื่อง ขอหารือบัญชีเงินฝากประจ าที่ครบก าหนด เพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากประจ าพิเศษ 168 วัน ของธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ย 2.38% ต่อปี จ านวนเงิน 50,000,000 บาท และในที่ประชุมรองอธิการบดีและ
ผู้ช่วยอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบให้กองคลังด าเนินการตามบันทึกข้อความ
ดังกล่าว ต่อมาธนาคารธนชาตจ ากัด ได้ยื่นข้อเสนอเงินฝากประจ าพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.80%  
ต่อปี 
  
การด าเนินการ 
 
 ผู้อ านวยการกองคลังได้หารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้
ข้อสรุป ดังนี้ (1) เปิดบัญชีเงินฝากประจ าพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.80 % ต่อปี กับธนาคารธนชาต 
จ านวนเงิน 15,606,000 บาท (สิบห้าล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) (2) เปิดบัญชีเงินฝากประจ าพิเศษ 168 
วัน อัตราดอกเบี้ย 2.38 % ต่อปี กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 40,000,000 บาท  
(สี่สิบล้านบาทถ้วน) จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในวันพฤหัสบดีที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2558 ดังเอกสารแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.2  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการปรับวุฒิพนักงาน 
  มหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
 

งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการปรับวุฒิพนักงานหาวิทยาลัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอ           
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558              
ดังเอกสารแนบ 

 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ 4.3  การน าเสนอมติที่ประชุมและการปรับแผนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
สระยายโสม 

 

สรุปเรื่อง  
 
 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม น าเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการเตรียมความ
พร้อมจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม ครั้งที่ 1/2558 และ (ร่าง) ปรับแผนการด าเนินงานการ
พัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์              
พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ           
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.4 การเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 13             
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรายภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 17 และ มาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

 
การด าเนินการ  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยให้มีการเลือกตัวแทนคณะกรรมการฯ ดังนี้ 1. ผู้แทนจาก
คณบดี ซึ่งเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 2. ผู้แทนจากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ซึ่งเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.5 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง “ธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร” 
 

สรุปเรื่อง 
 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ผู้บริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ทั้งคณะกรรมการอ านวยการ          
(กอม.) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) จ านวน 87 คน รวมทั้งผู้ช่วยคณบดีและผู้ช่วย
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน จ านวน 29 คน รวมทั้งสิ้น 116 คน เข้าอบรมธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร            
เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย           
 
การด าเนินการ 
 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท าร่างโครงการและก าหนดการโครงการอบรมสัมมนา           
เชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง “ธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ภูวนารีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา จึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ           

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.6 (ร่าง) โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้จัดท าร่างโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี (1) โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” (2) ก าหนดการอบรม และ (3) รายชื่อผู้เข้าอบรม               
จึงน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ           

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวทิยาลัย 
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 วาระที่ 5.1  ข้อมูลผู้ร่วมวิชาชีพที่เป็นอิสระจากกันและนายจ้างให้กับบริษัท Quacquarelli   
Symonds Ltd. (QS) 

 

สรุปเรื่อง  
 
 คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัย เพ่ือการน ามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับระดับชาติ
และนานาชาติ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 มีมติให้งาน
จัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลผู้ร่วมอาชีพและนายจ้าง ให้กับบริษัท Quacquarelli Symonds Ltd. 
(QS) โดยงานจัดท าสารสนเทศฯ ได้รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1. ผู้ร่วมวิชาชีพที่เป็นอิสระจากกัน             
2. นายจ้าง จาก 4 คณะวิชาและมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไป จึงน าเรียนเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่  2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.2  แจ้งการรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจากสภาวิชาชีพ 
 

สรุปเรื่อง 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการ
พิจารณารับรองมาตรฐานการศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยสภาวิชาชีพ จากคณะกรรมการอ านวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา             
และคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ 

ปัจจุบัน สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีศิษย์เก่า นิติศาสตร์ 
รุ่นที่ 1 คือ นางสาวเนตรนรินทร์ วิจิตรนิติกุล ผ่านการสอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของส านัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิต สมัยที่  67 ปีการศึกษา 2557 เป็นคนแรกของหลักสูต ร                   
จึงขอแจ้งการรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยสภาวิชาชีพไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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วาระที่ 5.3  รายงานการเบิกจ่ายเงินโครงการวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา              

ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2558 
 

สรุปเรื่อง 
 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงิน โครงการวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2558  ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้จัดเก็บจากระบบ 
ERP และการเบิกสวัสดิการมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2558 มีรายงานเบิกจ่ายทั้งสิ้น 
2,096,800.65 บาท (สองล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทหกสิบห้าสตางค์) จึงน าเรียนเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี ๕.4  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2558 
 

สรุปเรื่อง  
 
 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม              
เชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 
2558 ได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
          
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



  
 

  
  
 วาระที่ 5.5  โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับ 

คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 
2557” 
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 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ “การพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับ คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557” ระหว่างวันที่ 5-21 มีนาคม 2558 จึงน าเรียนเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประ ชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ         
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 
 

 
 

วาระท่ี ๕.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน 
 

สรุปเรื่อง  
 
 สภามหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน โดยยกเลิก
ค าสั่งที่ 10/2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 และมีค าสั่งที่ 1/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558     
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารหน่วยงานและ
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์             
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
          
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 
 

  
 วาระท่ี ๕.7 รายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อุดมศึกษากับการปฏิรูปการศึกษา” 

 

สรุปเรื่อง 
  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) ปี 2557 เรื่อง “อุดมศึกษากับการปฏิรูปการศึกษา” 
ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี และจัดท ารายงานการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่  2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 
 
 

 วาระที่ ๕.8  แจ้งข้อมูลการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) ครั้งที่ 2/2558 และพนักงาน
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 

สรุปเรื่อง 
 
 กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี แจ้งข้อมูลการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) 
ครั้งที่ 2/2558  และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย จ านวนผู้สมัครสอบคัดเลือก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 2/2558 และ จ านวนผู้สมัครสอบคัดเลือก             
เป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่  2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
  

 วาระที่ ๕.9  ร่างปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 58 – 
31 มี.ค. 58)  

 

สรุปเรื่อง 
 
 กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าร่างปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภท
ต่างๆ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 57 – 31 มี.ค. 58) เพ่ือน ามาใช้พิจารณาปรับเงินเดือนและเลื่อนขั้นเงินเดือน 
จึงน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
  

 วาระท่ี ๕.10 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

สรุปเรื่อง 
 
 ที่ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการต่างประเทศ             
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 1(121) 
/2558 วันที่ 29 มกราคม 2558 
    
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 

 

 วาระท่ี ๕.11 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต 

สรุปเรื่อง  
  
 คณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการเครือข่ายกิจการส่งเสริมทักษะวิชาชีพนิสิตนักศึกษา 
เชิงสร้างสรรค์ ได้ร่วมกันด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต เมื่อวันที่ 
17-21 มกราคม 2558 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงน าเรียนเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
  

 วาระท่ี 5.12 เชิญร่วมงานพิธีเปิด “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” 
 

สรุปเรื่อง 
 

เนื่องในปีพุทธศักราช 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 88 
พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา และ
ในปี พุทธศักราช 2559 จะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จเจ้าพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และปีพุทธศักราช 
2560 พระบาทสมเด็จเจ้าพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ             
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 60 พรรษา อันเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่อ งกัน
ถึง 3 ปี  

ในช่วงเวลาที่เป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ 
“ปณิธานความดี ปีมหามงคล” โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดจัดงานพิธีเปิดโครงการ 
“ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี
ท าเนียบรัฐบาลและได้เชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ 
จ านวน 2 คน จึงน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.13 เชิญร่วมรายการ “เถียงให้รู้เรื่อง” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 

สรุปเรื่อง 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการเถียงให้รู้เรื่อง ซึ่งเป็น
รายการที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในการแสดงความคิดของความเห็นที่แตกต่างกันฯ ในประเด็น              
เรื่อง แนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยภายในสถานศึกษาเพ่ือลดปัญหา                
การติดเชื้อเอชไอวี และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมี คุณคมเทพ  ประภายนต์ นายกสมาคม
ผู้ปกครองเครือข่ายชาติ และ คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช อดีต ส.ว.ของแก่น มาร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าว 
จึงน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ               
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
  

 วาระท่ี ๕.14 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2558 
 

สรุปเรื่อง  
 
 กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรม ด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2558 พร้อมส่งผลการคัดเลือกให้คณะอนุกรรมการคักเลือกข้าราชการ          
พลเรือนดีเด่น โดย กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบให้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ          
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2558 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
และไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าว จึงน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
  

 วาระท่ี ๕.15 การก ากับดูแลและควบคุมด้านการเงินส าหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 

สรุปเรื่อง 
 
 กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการควบคุมการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน 
พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีเครื่องมือ
ในการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเงินฝากธนาคาร อย่างเพียงพอและ เหมาะสม           
จึงเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สมัครใช้บริการข้อมูล e-Statement กับธนาคารที่สถาบันอุดมศึกษา         
มีบัญชีเงินฝากธนาคาร และให้ใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  e-Statement กับบุคคล ดังต่อไปนี้ คือ                      
1. อธิการบดีและผู้บริหารที่ก ากับดูแลด้านการเงิน 2. ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่การเงิน 3. ผู้ตรวจสอบ
ภายในและให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สมัครขอรับข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Short Message Service 
: SMS) จึงน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ         
 
   

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 

 

 วาระที่ ๕.16  การหักค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวิชาการ (วันเสาร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา   
2558 

 

สรุปเรื่อง 
 
 โรงเรียนประถมสาธิตฯ ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมวิชาการ (วันเสาร์) ในภาคเรียนที่ 2              
ปีการศึกษา 2558 เพ่ือเป็นการพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น โดยการจัดโครงการนี้มิได้
มุ่งหวังผลก าไรจากการด าเนินการ จึงได้ก าหนดค่าใช้จ่ายให้พอดีกับรายได้ โดยคิดค านวณผู้เรียน จ านวน 100 
คน แต่ในภาคเรียนปัจจุบันมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพียง 94 คนๆ ละ 2,700 บาท รวมรายรับเป็นเงิน 
253,800 บาท มีค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น 261,760 บาท และมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นเงิน -7,960 บาท 
  
 
การด าเนินงาน 
  
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประถมสาธิตฯ ขอหักค่าใช้จ่ายที่จะโอนให้มหาวิทยาลัยเพียง            
ร้อยละ 10 เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยจากการด าเนินโครงการส่งเสริมวิชาการ (วันเสาร์) ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 เนื่องจากรายรับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามโครงการ ดังกล่าว จึงน าเรียนเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่  26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ      
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 

 

 วาระท่ี ๕.17 หนังสือขอบคุณ 
 

สรุปเรื่อง 
  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ได้น าหนังสือ (ดังเอกสารแนบ) ไปมอบให้
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ระหว่างวันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ 2558 และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้มี   
หนังสือขอบคุณมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
  

 วาระท่ี 5.18 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

สรุปเรื่อง 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในพันธกิจหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ น าความรู้
ความสามารถไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่ดี เป็นบุคลากรที่พึงปรารถนาในอนาคต จึงได้
จัดท าโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการส าหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรการศึกษา สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร” ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 (เฉพาะเสาร์-
อาทิตย์ ของสัปดาห์ที่ 2-3 และ 4) จึงน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ          
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ         
 
   

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 
  
 
  
  

 วาระท่ี 5.19 ขอโอนเงินรายได้ค่ายวิทยาศาสตร์เข้าเงินบ ารุงการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์และมีการรับรายได้จากการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งมียอดเงินคงเหลือจากการจัดค่าย เป็นเงิน 
1,229,493.08 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสตางค์) จึงขอโอนเงิน
ดังกล่าวเข้าเงินบ ารุงการศึกษา จึงน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ         
 
   

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 

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

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



 
  

 
  
  

 วาระท่ี 5.20 รายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่อง พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

สรุปเรื่อง 
 
 งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติ            
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558            
ณ โรงแรม มิราเคล แกรนด์ คอนเวนชัน โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการชี้แจงถึงความส าคัญและการบังคับใช้
ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงน าเรียน
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ         
 
   

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
  
  

 วาระท่ี 5.21 ขออนุญาตน านักวิจัยไปน าเสนอตามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 
 

สรุปเรื่อง 
 
 ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ การประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเผยแพร่
งานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุ นทุนวิจัยภายใต้
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2558 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประสานงานกับทาง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร นักวิจั ย เพ่ือเข้าร่วมประชุม
น าเสนอในครั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ         
 
   

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 

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

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
  
  

 วาระท่ี 5.22 การพิจารณาก าหนดวันหยุดราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

สรุปเรื่อง 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งส าเนาหนังสือ จ านวน 2 ฉบับ คือ (1)  ส าเนา
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 24 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558 เรื่อง การพิจารณา
ก าหนดวันหยุดราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ  และ   
(2) ส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 25 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558                
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จึงน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประ ชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ         
 
   

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  
  
 

 วาระที่ 5.23  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงาน เพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยา       
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก  
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 คณะอนุกรรมการการด าเนินงานเพ่ือเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) เป็นบุคลส าคัญของโลก (ด้านประชาสัมพันธ์) ได้ด าเนินการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 จึงน าเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราว           
ประ ชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ         
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 วาระท่ี ๕.24 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
 

สรุปเรื่อง  
 

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 

               1) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2558            
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 และ ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 
 2) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี” ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่            
13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

 

 

 



  

 

 วาระท่ี 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 

สรุปเรื่อง 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม ๒๕๕8 09.00 น. 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 13.30 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 3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 
12 มีนาคม ๒๕๕8 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
ศรีสุริยวงศ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕8 


