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การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2558 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
---------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา รักษาราชการแทนอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา รองอธิการบดี 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา   ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
7. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๗. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
1๘. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๑๙. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
๒๐. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ฯ 
2๓. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะ ฯ 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๕. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ฯ 
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สระยายโสม 
 
 
 
 

คณะกรรมการอ านวยการมหาวทิยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในการประชุม ครั้งที่ ๓/25๕๘ วันพฤหัสบดีที่ 12 มนีาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
2. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
4. นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง หัวหน้าพัสดุ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ติดราชการ 
2. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ติดราชการ 

3. นายสุวิทย์   มุดทะเล ติดราชการ 

4. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ ติดราชการ 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
  ๑.   นางวลินเนศวร์   ธีรการุญวงศ์ 
  2.   นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ ์
  3.   นางสาวสุนิสา รีรานนท์ 
  4.   นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ 
  5.   นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา ประธานที่ประชุม ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการปรับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย มีการปรับค่อนข้างมากจากข้อสรุปครั้งสุดท้ายที่ได้มีการประชุมไปโดยปรับมาตรการที่ซ้ าซ้อนกัน
ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก าหนดส่งภายในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องเรื่องห้องเรียน
วิชาศึกษาท่ัวไป อาคาร 2 อุปกรณ์และสื่อการสอนไม่พร้อมนั้น ได้รับการจัดสรรและอนุมัตงิบประมาณแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.2 การสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องเรื่องการสั่งจอง
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ           
5 รอบ และมอบหมายให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยคิดกิจกรรม อาจจะคิดกิจกรรมคณะละ 1 กิจกรรม              
เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ และ
มาน าเสนอในที่ประชุมในคราวถัดไป 

  นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องความคืบหน้าในการสั่งจองเข็มที่
ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 
ในขณะนี้ได้ด าเนินการสั่งจองเรียบร้อยแล้วจ านวน 117 เหรียญ และจะได้รับเหรียญในวันที่ 30 มีนาคม 
พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขณะนี้การด าเนินการอยู่ในช่วงระหว่างการรับสมัครกรรมการ              
สภาคณาจารย์และได้ขยายเวลาในการเปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เนื่องจากมีผู้มาสมัคร             
ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด จากที่ส ารวจแล้วขณะนี้มีผู้มาสมัครต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์ ทั้งหมด 6 คน 
ต าแหน่งประเภทคณาจารย์ประจ า เปิดรับ 13 คน มีผู้มาสมัคร 10 คน ต าแหน่งประเภทข้าราชการ               
เปิดรับ 7 คน มีผู้มาสมัคร 8 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.4 การเลือกคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน  
  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบสืบเนื่องการเลือกคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ขณะนี้ทางกองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการส่งผลงาน            
เรียบร้อยแล้วรอผู้อ่านส่งคืนกลับมา อยู่ในกระบวนการที่ก าลังด าเนินการตรวจประเมิน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.5 แผนการสรรหาและการบริหารอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กรณีพิเศษ) 
  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  สืบเนื่องเรื่องแผนการสรรหาและ            
การบริหารอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กรณีพิเศษ)          
ขณะนี้ได้สิ้นสุดกระบวนการสรรหาและตามแผนการสรรหาจะต้องประกาศผลวันที่  26 กุมภาพันธ์           
พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.6 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องโครงการส่งเสริม
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งไปยัง
ผู้บริหารทุกท่านให้ส่งสรุปและสิ่งที่จะด าเนินการจากล าดับความส าคัญมากที่สุดมาหาน้อยที่สุด ส่งมาที่ 
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก เพ่ือน าไปสู่กิจกรรมของโครงการที่สอดรับกับแผนที่ก าลังด าเนินการอยู่ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 4.1 สรุปข้อหารือบัญชีเงินฝากประจ าที่ครบก าหนด 
  ตามบันทึกข้อความของการคลัง ที่ ศธ0564.01/กค159 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 เรื่องขอหารือบัญชีเงินฝากประจ าที่ครบก าหนด เพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากประจ าพิเศษ 168 วัน อัตรา
ดอกเบี้ย 2.38% ต่อปีจ านวนเงิน 50,000,000 บาท และในที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 มีมติเห็นชอบให้กองคลังด าเนินการตามบันทึกข้อความดังกล่าว ต่อมา
ธนาคารธนชาต จ ากัด ได้ยื่นข้อเสนอเงินฝากประจ าพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี และได้
ข้อสรุป ดังนี้  
  1) เปิดบัญชีเงินฝากประจ าพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี กับธนาคาร                 
ธนชาต จ านวนเงิน 15,606,000 บาท(สิบห้าล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) 
  2) เปิดบัญชีเงินฝากประจ าพิเศษ 168 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.38 % ต่อปี กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 4.2  ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ ขัน้ตอน และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
  งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สาระส าคัญของร่างประกาศจะเน้น           
ในเรื่องของการปรับวุฒิการศึกษา การปรับเงินเดือน การขออนุญาตไปศึกษาต่อทั้งใน – นอกเวลาราชการ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ และหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอปรับวุฒิการศึกษาและการปรับเงินเดือน ซึ่งสาระส าคัญนี้
ต้องการให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อแก้ไขหรือข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติมให้แจ้งรายละเอียดกับงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล เพ่ือจะได้ด าเนินการปรับแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งและน าเสนอ          
ที่ประชุมครั้งต่อไป 

 4.3 การน าเสนอมติที่ประชุมและการปรับแผนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม 
  ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งสระยายโสม น าเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการเตรียมความ
พร้อมจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม ครั้งที่ 1/2558 การปรับแผนการด าเนินงานการพัฒนาวิทยาเขต
อู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม 
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เป็น หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับแผนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม และการ
ปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

 4.4 การเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 13                             
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา17 และมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)                
พ.ศ.2558 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลือก รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน เป็นผู้แทนจากคณบดี และมีมติเห็นชอบให้เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ก๋าค า และ
นางสาวอรุณ ีคู่วิมล เป็นผู้แทนจากผู้อ านวยการส านักและสถาบัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 4.5 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง “ธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร” 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ผู้บริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ทั้งคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) จ านวน 87 คน รวมทั้งผู้ช่วยคณบดีและ             
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน จ านวน 29 คน รวมทั้งสิ้น 116 คน เข้าอบรมธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร  
เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดท าร่าง
โครงการและก าหนดการโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง ธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ 
17 – 20 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง “ธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร”ระหว่าง
วันที่ 17 – 20 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 4.6 (ร่าง) โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้จัดท าร่างโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี 1) โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 2) ก าหนดการอบรม และ 3) รายชื่อผู้เข้าอบรม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 ข้อมูลผู้ร่วมวิชาชีพที่เป็นอิสระจากกันและนายจ้างให้แก่บริษัท Quacquarelli  Symonds 
Ltd. (QS) 
  คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัย เพ่ือการน ามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ
ระดับชาติและนานาชาติ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558  
มีมติให้งานจัดท าสารสนเทศมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลผู้ร่วมวิชาชีพและนายจ้างให้แก่บริษัท Quacquarelli  
Symonds Ltd. (QS) โดยงานจัดท าสารสนเทศฯ ได้รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ผู้ร่วมวิชาชีพที่เป็นอิสระ
จากกัน 2) นายจ้าง จาก 4 คณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจากสภาวิชาชีพ 

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ
การพิจารณารับรองมาตรฐานการศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาโดยสภาวิชาชีพ จากคณะอ านวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและคณะกรรมการ
บริหารสภาทนายความ ซึ่งสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีศิษย์เก่า
นิติศาสตร์ รุ่นที่ 1 คือ นางสาวเนตรนรินทร์  วิจิตรนิติกุล ผ่านการสอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตร
ของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557 เป็นคนแรกของหลักสูตร             
จึงขอแจ้งการับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยสภาวิชาชีพไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.3 รายงานการเบิกจ่ายเงินโครงการวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2558 
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงิน โครงการวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2558 ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้จัดเก็บจากระบบ 
ERP และการเบิกสวัสดิการมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2558 มีรายงานเบิกจ่ายทั้งสิ้น 
2,096,800.65 บาท (สองล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทหกสิบห้าสตางค์) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2558 

  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม 
เชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 
2558 ได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวและจัดท ารายงานผลการประเมินน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.5 โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับ 
คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557” 

  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ “การพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557” ระหว่างวันที่ 5 - 21 มีนาคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน 

  สภามหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน            
โดยยกเลิกค าสั่งที่ 10/2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2557 และมีค าสั่งที่ 1/2558 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
ผู้บริหารหน่วยงานและเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่าต้องการให้คณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนรายชื่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะและข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน อย่างละเอียด 
ทั้งจ านวนของคณะกรรมการ และวาระในการด ารงต าแหน่ง เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการด าเนินงาน           
เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามระบบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะเรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมและ
รับทราบแผนกุลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 
สัปดาห์สามารถสอบถามและส่งรายละเอียดไดท้ีเ่ลขาสภามหาวิทยาลัยอย่างด่วนที่สุด 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หน่วยงานไปทบทวนรายชื่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะและข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน             
โดยให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

 5.7 รายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อุดมศึกษากับการปฏิรูปการศึกษา” 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) ปี 2557 เรื่อง “อุดมศึกษากับการปฏิรูปการศึกษา” 
ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.8 แจ้งข้อมูลการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) ครั้งที่ 2/2558 และพนักงานราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี แจ้งข้อมูลการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย           
(งปม.) ครั้งที่ 2/2558 และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย จ านวนผู้สมัครสอบ
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 2/2558 และจ านวนผู้สมัครสอบคัดเลือก
เป็นพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.9 ร่างปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2558 
– 31 มีนาคม พ.ศ.255๙) 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าร่างปฏิทินการประเมินผลงานของ
บุคลากรประเภทต่างๆ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 31 มีนาคม พ.ศ.255๙) เพ่ือน ามาใช้
พิจารณาปรับเงินเดือนและเลื่อนข้ันเงินเดือน 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

 5.10 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการต่างประเทศ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุม ครั้งที่  1 
(121)/2558 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.11 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต 

  คณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพนิสิต
นักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ได้ร่วมกันด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต 
เมื่อวันที่ 17 – 21 มกราคม พ.ศ.2558 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.12 เชิญร่วมงานพิธีเปิด “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” 

  เนื่องในปีพุทธศักราช 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 
88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 
และในปีพุทธศักราช 2559 จะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และปีพุทธศักราช 
2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 60 พรรษา อันเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่องกันถึง 3 ปี 
รัฐบาลจึงได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” โดยส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีได้ก าหนดจัดงานพิธีเปิดโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล และได้เชิญบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ จ านวน 2 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.13 การเชิญร่วมรายการ “เถียงให้รู้เรื่อง” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการเถียงให้รู้เรื่อง             
ซึ่งเป็นรายการที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในประเด็น เรื่องแนวคิด
ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในสถานศึกษาเพ่ือลดปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี และ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมี คุณคมเทพ  ประภายนต์ นายกสมาคมผู้ปกครองเครือข่ายชาติ และ
คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช อดีต ส.ว.ขอนแก่น มาร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าว  ในวันจันทร์ที่  16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 19.30 น. ณ สตูดิโอ 3 อาคาร B สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.14 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2558 
  กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรม ด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2558 พร้อมส่งผลการคัดเลือกให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการ    
พลเรือนดีเด่น โดย กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบให้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ            
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2558 เพ่ือยกย่องเชิดชู เกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
โดยในปีนี้ไม่มีผู้เสนอชื่อดังกล่าว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.15 การก ากับดูแลและควบคุมด้านการเงินส าหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการควบคุมการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน
พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีเครื่องมือ
ในการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเงินฝากธนาคารจึงเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ สมัครใช้บริการข้อมูล e – Statement กับธนาคารที่สถาบันอุดมศึกษามีเงินฝากธนาคาร และให้ใช้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล e – Statement กับบุคคล ดังต่อไปนี้ คือ 1.อธิการบดีและผู้บริหารที่ก ากับดูแล            
ด้านการเงิน 2. ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่การเงิน 3. ผู้ตรวจสอบภายในและให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
สมัครขอรับข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Short Message Service : SMS)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.16 การหักค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวิชาการ (วันเสาร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
  โรงเรียนประถมสาธิตฯ ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมวิชาการ (วันเสาร์) ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 เพ่ือเป็นการพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น โดยการจัดโครงการนี้มิได้
มุ่งหวังผลก าไรจากการด าเนินการ จึงได้ก าหนดค่าใช้จ่ายให้พอดีกับรายได้ โดยคิดค านวณผู้เรียน จ านวน 100 
คน แต่ในภาคเรียนปัจจุบันมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพียง 94 คน คนละ 2,700 บาท รวมรายรับเป็นเงิน 
253,800 บาท มีค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น 261,760 บาท และมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นเงิน -7,960 บาท 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประถมสาธิตฯ ขอหักค่าใช้จ่ายที่จะโอนให้มหาวิทยาลัยเพียง ร้อยละ 10             
เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยจากการด าเนินโครงการส่งเสริมวิชาการ (วันเสาร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
เนื่องจากรายรับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๐ 
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 5.17 หนังสือขอบคุณจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด ได้น าหนังสือมอบให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโทตามหลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการนี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้มีหนังสือขอบคุณมาถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.18 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี พ.ศ.2558 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็น
หนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2558 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ             
น าความรู้ความสามารถไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่ดี เป็นบุคลากรที่พึงปรารถนาในอนาคต 
จึงได้จัดท าโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการส าหรับครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรการศึกษา สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร” ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 
(เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ ของสัปดาห์ที่ 2 – 3 และ4) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.19 ขอโอนเงินรายได้ค่ายวิทยาศาสตร์เข้าเงินบ ารุงการศึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ
ค่ายวิทยาศาสตร์และมีรายได้จากการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งมียอดเงินคงเหลือจากการจัดค่าย เป็นเงิน 
1,229,493.08 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสตางค์) จึงขอโอนเงิน
ดังกล่าวเข้าเงินบ ารุงการศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.20 รายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่อง พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
  งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการชี้แจงถึงความส าคัญและ            
การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.21 ขออนุญาตน านักวิจัยไปน าเสนอตามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3  
  ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ การประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเผยแพร่
งานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง จังหวัด



๑๑ 
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นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม พ.ศ.2558 ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งนักวิจัย              
ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมน าเสนองานวิจัยในครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.22 การพิจารณาก าหนดวันหยุดราชการประจ าปี พ.ศ.2558 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งส าเนาหนังสือ จ านวน 2 ฉบับ คือ (1) ส าเนา
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 24 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2558 เรื่องการ
พิจารณาก าหนดวันหยุดราชการประจ าปี พ.ศ.2558 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เพ่ิมเป็นกรณี
พิเศษ และ (2) ส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 25 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.
2558 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.23 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงาน เพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา         
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก 
  คณะอนุกรรมการด าเนินงานเ พ่ือเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์                    
(ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก (ด้านประชาสัมพันธ์) ได้ จัดการประชุม ครั้งที่  1/2558                   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 และน าเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.24 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ  
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
  2) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี” ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ สนามฟุตบอล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 เรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ป ี              
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 6.2 การน าเสนอสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ควรน าสรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย และการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกครั้งเพ่ือแจ้งข่าวสารให้ผู้บริหารทุกท่านได้รับทราบร่วมกัน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 16.52 น. 

 

     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


