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สรุปเรื่อง 
 
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕58 เมื่อวันเสาร์                
ที่ 18 เมษายน ๒๕๕8 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หน้า ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
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 4.1 การเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารจากรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
  
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2558                  
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 และแต่งตั้งรองอธิการบดี ตามค าแนะน าของ
อธิการบดี ตาม ค าสั่งที่ 6/2558  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นั้น ภายใต้สาระส าคัญตามความในมาตรา 
16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 
2547 ในข้อ 4 และ ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (1) กรรมการจาก
ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวนสองคน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 
การด าเนินการ 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการเลือกรองอธิการบดี จ านวนสองคน               
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร             
พ.ศ. 2547 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวประชุม ครั้ งที่ 
5/2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 4.2 พิจารณาร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
  
 ตามที่งานวินัยและนิติการได้รับมอบหมายให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย             
ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีผู้คัดค้านว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                   
เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยขัดแย้งกับแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลัง นั้น 
 
การด าเนินการ 
 
 งานวินัยและนิติการได้พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของราชการ พ.ศ. 2551 (เอกสารแนบ) ที่กระทรวงการคลังก าหนด
แล้วเห็นว่า ประกาศฯดังกล่าวไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการ                   
เข้าพักอาศัยในท่ีพักของทางราชการ พ.ศ. 2551 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย
พิจารณา ในคราวประชุม ครั้ งที่ 5/2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รายละเอียดดัง                
เอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 4.3 การหารือเรื่องเงินฝากประจ าครบก าหนด 
 

สรุปเรื่อง 
  
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดบัญชีเงินฝากประจ ากับธนาคาร           
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 9 บัญชี และได้รับการติดต่อจากธนาคารแจ้งวันครบก าหนด โดยมีเงิน
จ านวน 640 ล้านบาท จะครบก าหนดในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และกันยายน 2558 โดยธนาคาร           
ได้แจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าพิเศษประมาณร้อยละ 1.50 – 2.50 ต่อปี 
 
การด าเนินการ 
 
 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยฝากประจ าพิเศษที่ธนาคารเสนอมา
ดังกล่าวไม่สูงมากนัก จังขอหารือเรื่องเงินฝากประจ าที่จะครบก าหนด ดังนี้ 
  1. การเลือกลงทุนโดยการฝากประจ าเช่นเดิมในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง 
  2. การเลือกลงทุนในกองทุนซึ่งมีความเสี่ยง แต่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 
  3. การเลือกลงทุนอ่ืนๆ  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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 4.4 การขออนุญาตใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดด าเนินการร้าน 7-ELEVEN 
 

สรุปเรื่อง 
 
  บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเปิด
ด าเนินการร้าน 7-ELEVEN เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยบริษัทฯ 
ยินดีมอบส่วนลดสินค้าพิเศษให้แก่บุคลากร จ านวน 5% ต่อการซื้อสินค้า 50 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ไม่รวม              
บัตรโทรศัพท์และบริการเคาท์เตอร์เซอร์วิส จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย
พิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รายละเอียดดัง               
เอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.5 รายงานสรุปผลการพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร 
 

สรุปเรื่อง 
 
 คณะกรรมการการพิจารณาการให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาการให้ทุน
พัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ซึ่งมีผู้ขอรับทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร จ านวน 
2 ราย ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552 ข้อ 8 (4) ก าหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาจ านวนเงินทุนสนับสนุนการศึกษา โดยให้ก าหนดวงเงินและเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย แล้วจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
การด าเนินการ 
 
 คณะกรรมการการพิจารณาการให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร มีมติเห็นชอบให้ได้รับทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท จ านวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
  1. นางรุจิเรศ  รักทัพ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ                
โซ่อุปทาน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 
  2. นายจตุพล  เจริญรื่น ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร์   
 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
5/2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ 4.6 ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อ “การก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้า            
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”  

 

สรุปเรื่อง 
 
 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานราชสมัญญา
นามสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขึ้นเป็นชื่อ “อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา” ตามพระราชกฤษฎีกา ตั้งอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันว าคม 
2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 97ก ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 และมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552 และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาการจัดสร้าง “พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา              
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศูนย์ราชการอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็น
อนุสรณ์สถานสถิตแห่งความรัก เทิดทูนและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกร
ชาวไทยฯ  
 
การด าเนินการ 
 
 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก
ในการจัดสร้าง จึงได้ขอความอนุเคราะห์มาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการสนับสนุนเงิน
บริจาค เป็นเงินจ านวน 200,000 บาท หรือตามแต่จะเห็นสมควร โดยการมอบเงินสนับสนุนนี้สามารถ
ด าเนินการได้ 2 วิธี คือ 
  1. เชิญมหาวิทยาลัยหรือผู้แทนไปมอบเช็คเงินสด ผ่านประธานอ านวยการจัดงานในการ
ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ในรายการ “ศึกมหากุศลถล่มบัลลังก์โลก” ณ สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ าเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. 
  2. โอนเงินเข้าบัญชี กองทุนการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า พ่ีนางเธอฯ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ บัญชีเลขที่ 497-0-25380-3 
  
 จึงเสนอสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/2558 ในศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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 วาระท่ี 5.1  ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
 

สรุปเรื่อง  
 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่  4/2558 เมื่อ            
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2558 
และมีค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 6 /2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้มีค าสั่งที่ 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 รายละเอียด            
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  
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 วาระท่ี 5.2 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
และหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๕๘ อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และ
มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘              
เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ..../๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี นั้น 
 
การด าเนินการ 
 
 เพ่ือให้การปฎิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งโดยรวมและ
เฉพาะบุคคลมีความชัดเจน อธิการบดีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ และ ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงสั่งการเรื่องการปฎิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี รายละเอียดตามร่างค าสั่งดังแนบ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  
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 วาระท่ี 5.3  สรุปมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 (122) / 2558 
 

สรุปเรื่อง  
 
 ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดท าสรุปมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ครั้งที่ 2 (122) / 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
เพ่ือให้อธิการบดีทุกท่านได้ติดตามงานและเอ้ือประโยชน์ให้อธิการบดีเตรียมข้อมูลน าเสนอในการประชุม ทปอ.
มรภ. ครั้งต่อไป จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
5/2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕8 



 
 
 

วาระท่ี 5.4 หนังสือจาก PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY 
 

สรุปเรื่อง 
 
 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับหนังสือ No.181/25 PPIU ลงวันที่ 21 
เมษายน 2558 จาก PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY ราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง                 
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล  วุฒิเสน ระหว่างวันที่ 25-26 
เมษายน 2558  
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕8 



 
 

 
 
 

วาระท่ี ๕.5  รายงานการประชุม โครงการร้านค้าและบริการ ครั้งท่ี 3/2558 
 

สรุปเรื่อง  
 
 คณะกรรมการโครงการร้านค้าและบริการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ครั้งที่ 
3/2558 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 และได้ส่งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการโครงการร้านค้า
และบริการ ดังกล่าว เพื่อน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
5/2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 
          
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕8 

 

 

 



 
 
  
  

 วาระที่ 5.6 (ร่าง) ก าหนดการซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 -
2557 
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 ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งตารางก าหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ า            
ปีการศึกษา 2556-2557 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินการต่อไป จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕8 

 

 

 



  

 
 

 วาระที่ ๕.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประจ าปี 2558 

 

สรุปเรื่อง 
 
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม            
ในการเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ใน 4 ภูมิภาค และ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง จะเข้ารับปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 13-16 
และ 18-21 สิงหาคม 2558 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 
 
การด าเนินการ 
 
 คณะกรรมการด าเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้น าส่งค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในงานพิธีพระราชทาน  
ปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 จ านวน 2 ชุด เพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป จึงน าเรียนที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ             
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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วาระที่  ๕.8 ขอเบิกเงิน 80 % ของรายได้จากโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (มัธยมสาธิต)  
  รหัสโครงการ 4314 

 

สรุปเรื่อง  
 
 โรงเรียนมัธยมสาธิต ได้จัดสอนปรับพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2558 และได้รับเงินเงินจากนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการเป็นเงิน 384,000 บาท โดยโรงเรียนมัธยมสาธิตได้ส่งเงินดังกล่าวเข้างานคลังของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
การด าเนินงาน 
 
 โรงเรียนมัธยมสาธิต ได้ด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดย ขอเบิกเงิน 80 % เป็นเงิน
จ านวน 307,200 บาท เพ่ือเป็นค่าด าเนินการตามโครงการฯ โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีรายได้ ของธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่บัญชี 401 -416680-0 ส าหรับเงิน           
ตามโครงการอีก 20 % เป็นเงิน 76,800 บาท น าส่งเข้าบัญชีเงินรายได้ตามภารกิจ มบส. จึงน าเรียน           
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 ในวันศุกร์ที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
          
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
 

 วาระท่ี ๕.9 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

สรุปเรื่อง 
 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และส านักงบประมาณ
เสนอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่ยังคงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามโครงการ/รายการ
เดิม ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนเสนอรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบและก ากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2558             
โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 พร้อมแจ้งผล
การพิจารณาให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐเพ่ือน าเสนอรัฐมนตรีต่อไป              
จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้ งที่  5/2558                  
ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/๒๕๕8 

 

 

 



 

 
  

 วาระท่ี ๕.10 รายงานผลการเข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี 
 

สรุปเรื่อง  
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ             
และคณะผู้บริหารส านักฯ  ได้เข้าร่วมงานเพ่ือแสดงความยินดีและร่วมท าบุญเพ่ือจัดสร้างองค์พระประธาน            
ปางธรรมจักรฯ (ปฐมเทศนา) ประจ าอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จ.ฉะเชิงเทรา              
เนื่องในวันวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ อาคารหอประชุม 
กรมประชาสัมพันธ์ จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
5/2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ             
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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 วาระที่ ๕.11 รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย 2558 และ 
รายงานการส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ค่ายฤดูร้อนที่ 
Guangdong Overseas Chinese Educational School” 

 

สรุปเรื่อง  
 
 โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
หุ้นยนต์ ส.ส.ท.ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย 2558 Robo-Music Awards โดยการเสนอโครงงาน             
ต่อคณะกรรมการวิชาการและตัดสินหุ่นยนต์ สมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ
ชิงชนะเลิศ โดยจะมีการแข่งขันในวันที่ 14 มิถุนายน 2558 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 จ านวน 8 คน 
ได้เข้าร่วมโครงการ ค่ายฤดูร้อนในมณฑลกวางตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ส าหรับครูและนักเรียนไทย               
ณ Guangdong Overseas Chinese Educational School เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 10 เมษายน 2558                
จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 ในวันศุกร์ที่ 
15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ             
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕8 

 

 

 



 
  

  
 วาระที่ ๕.12 รายงานผลการประเมินโครงการการเขียนบทความวิชาการด้านภาษาศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และรายงานผลการประเมินโครงการ Communications in 
ASEAN 

 

สรุปเรื่อง  
 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการการเขียนบทความ
วิชาการด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคาร 27 ชั้น 16 
ห้อง 2716 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้จัดโครงการ  Communications in ASEAN           
ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1081 อาคาร 10 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 
ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ             
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวทิยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕8 

 

 

 



 
 

  
 วาระที่ ๕.13 แจ้งผลการพิจารณาการตรวจประเมินการขอความเห็นชอบความเหมาะสมของ

สถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิค
การแพทย์ ปีท่ี 3 

 

สรุปเรื่อง 
  
 สภาเทคนิคการแพทย์แจ้งผลการพิจารณาการตรวจประเมินการขอความเห็นชอบความเหมาะสม
ของสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
ปีที่ 3 ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์มีมติเห็นชอบความเหมาะสมดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  
(ปีการศึกษา 2558) จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 5/2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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 วาระท่ี ๕.14 การต่ออายุ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ระหว่างBSRU และECU MOU 
 

สรุปเรื่อง 
  
 มหาวิทยาลัย Edith Cowan ประเทศออสเตรเลีย (ECU) ได้มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สอบถาม
มหาวิทยาลัย            ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2 เรื่อง คือ 
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต้องการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยที่หมดอายุหรือไม่  
  2. การเดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัย 
Edith Cowan ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนมิถุนายน 2558 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558  ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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 วาระท่ี ๕.15 การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

สรุปเรื่อง 
  
 ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม กอม. 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และโครงสร้างของแต่ละกลุ่มวิชาในหลักสูตรดังกล่าวแล้วนั้น ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการตาม
แผนการพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 1 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 27 ชั้น 4 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ผู้ประสานงานและดูแลในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เดิม) และผู้สอน ร่วมกันก าหนดมาตรฐานผล  
การเรียนรู้ รายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มวิชา และยกร่างค าอธิบายรายวิชาต่างๆ ในขั้นต้น จึงน าเรียนที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
   
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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 วาระท่ี ๕.16 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
 

สรุปเรื่อง  
 

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 

               1) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) หนังสือพิมพ์มติชน และ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
  
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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 วาระท่ี 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 
 

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 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน ๒๕๕8 10.00 น. 
5/2558 วันศุกร์ที่ 15 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 6/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 
11 มิถุนายน 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 5/๒๕๕8 


