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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/๒๕๕9
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
นางสาวอรุณี
อาจารย์ ดร.ปวิช
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
อาจารย์ทวีศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
อาจารย์ ดร.ปัทมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
นายสุชาครีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
อาจารย์ณัฐมน
อาจารย์ศศิกัญชณา
อาจารย์วิเชียร
อาจารย์ดร.ทัชชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
บางเขียว
ฟุ้งขจร
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ทองสิน
สุ่นสวัสดิ์
วณิชยานันต์
อินทรสมพันธ์
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชาตรี
เย็นเอง
ทุวิลา
วรรณบวรเดช
อภิรัตน์วรเดช

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
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ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์ ดร.ธิดา
อาจารย์วนิดา
อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
อาจารย์ภัทิรา
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์อดิเรก
อาจารย์วรศิริ
อาจารย์ชัชศรัณย์
อาจารย์ ดร.คณกร
อาจารย์วาปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
อาจารย์จีระพันธ์
อาจารย์สมภาศ
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์พรรณา
อาจารย์จักฤษณ์
อาจารย์สายฝน
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์ธีรถวัลย์
อาจารย์เชิดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปณิตา
นางบุษบงค์
นางสาววรรณดี
นางมรกต
นายสุวิทย์
นางสาวขนิษฐา

สกุลกิม
อมร
ชื่นชัน
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
มาศมาลัย
ใจเย็น
วัชรพัฒนกุล
ผลเจริญ
จิตคงคา
สว่างเจริญ
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
มณีอินทร์
พูนพิน
พนาลี
ทรงเสี่ยงไชย
พัดเอี่ยม
ปานกลาง
นิลผาย
บัวทอง
วาตะ
แจ้ดนาลาว
วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
พึ่งประจวบ
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รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
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รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
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รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
รองศาสตราจารย์ปรียานุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
อาจารย์อนุรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
อาจารย์วรัญญา
อาจารย์บูรณจิตร
อาจารย์กันยาวรรนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ศิริพร
อาจารย์สุภัทรา
อาจารย์ธนัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
อาจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์จักรพงษ์
อาจารย์ปรียาภรณ์
นางสาวกัลย์ธมน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญเพ็ญ
2. อาจารย์อภิญญา
๑.
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4.
5.

เจ้าหน้าที่การประชุม
นางวลินเนศวร์
นางสาวสุนิสา
นางสาววิลาวรรณ
นางสาววรรณฤดี
นางสาวภรทิพย์

มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
พงศ์พัฒนโยธิน
บุญแจะ
ผ่องพิทยา
กิติวงศ์วัฒนชัย
แก้วศรีมล
กาเนิดสินธุ์
สะอาดเอี่ยม
ศรีหามี
ทวีถาวรสวัสดิ์
โชติกิจนุสรณ์
ทิพย์สิงห์
โกษะโยธิน
คนอยู่
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
กังวานโสภณ
สืบสวัสดิ์
ภัคเวทพิสิษฐ์
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ติดราชการ
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หงส์ทอง
หนูมี

หัวหน้าพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

ธีรการุญวงศ์
รีรานนท์
ดวงลิวงษ์
แสงมาศ
พลอาชีพ
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เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุ มแลกเปลี่ ย นและลงนามข้อ ตกลงความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ในประเทศไต้หวัน
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน 4 แห่ง ได้แก่ 1) National Taipei University 2) National
Tsing Hua University 3) Shih Chien University และ 4) National Pingtung University ระหว่างวันที่
23 – 27 มีนาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก ได้รับ
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม พ.ศ.
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การปฏิรูปการศึกษา
คณะรั ฐ มนตรี พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ให้ สั ม ภาษณ์ ก รณี ที่ มี ค าสั่ ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยความในมาตรา 44 ในการปรับโครงสร้างการศึกษาให้เกิดการบูรณาการ
เนื่องจากผลการสอบวัดความรู้ในทุกระดับชั้น อยู่ในเกณฑ์ต่ากว่ามาตรฐาน คณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาจึงร่วมกันเสนอแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทยต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 การเปิด โอกาสให้ผู้ที่จ บปริ ญญาตรี สาววิศ วกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สอบบรรจุครูได้
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาที่ประชุมได้หารือถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรี
สายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถสอบบรรจุครูได้ เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้คนเก่ง
มาเป็ นครู อีกทั้งต้องการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการแข่งขัน โดยพล.อ.ดาว์พงษ์ รั ตนสุ วรรณ รมว.ศึกษาธิการ
ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ไม่ได้จบสายครูแต่ต้ องการมาสอบบรรจุครู และเมื่อสอบบรรจุได้ก็จะออกใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนชั่วคราวให้ และให้ไปเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิตฝึกทักษะจิตวิทยา
ของความเป็ น ครู รวมทั้ ง กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน และมี ก ารทดสอบจากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
จึงมอบหมายให้คุรุสภาสารวจสถาบันที่เปิดเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตว่าเพียงพอกับความต้องการหรือไม่
มติที่ประชุม

รับทราบ
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1.5 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเตรี ยมการปรับเกณฑ์ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ในประเทศ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเตรี ย มปรั บ เกณฑ์ ก ารจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ในประเทศให้เหมาะสมกับบริบทและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ร่วมกันหารือ วิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และ
ร่วมกันพิจารณาว่ามีตัวชี้วัดใดบ้างที่มหาวิทยาลัยไทยต้องเร่งผลักดันให้ มหาวิทยาลัยสามารถติดอันดับโลกได้
และนามาใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า หากในอนาคตมีการจัดอันดับ
มหาวิทยาลั ยอย่างเคร่ งครัด อาจส่งผลกระทบต่อจานวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ฉะนั้น
มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ
ในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิ ศเพื่ อ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
มหาวิทยาลัยขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ดังนี้
1) วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ประชุมทบทวน/จัดทาแผน
กลยุทธ์ฯ ในระดับมหาวิทยาลัย
2) วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 18.00 น. ประชุมวิพากษ์การจัดทาแผน
กลยุทธ์ฯ ระดับคณะ/วิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การเสนอชื่อปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2557 – 2558
สืบเนื่องจาก คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงคุณงาม
ความดี อัน ประกอบขึ้น จากภูมิปั ญญา ความรู้ ความสามารถ และการสรรสร้างสิ่งดีงามของผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ท่าน คือ 1) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) 2) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และ
3) นายคมสั นฐ หั วเมืองลาด จึงได้เสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และได้จัดทาเอกสารสรุปข้อมูล
ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ดังนี้
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1) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เ ส น อ ข อ ป ริ ญ ญ า ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต
กิ ตติ มศั กดิ์ สาขาวิ ช าสั งคมศาสตร์ เ พื่ อ การ
พัฒนา
2) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3) นายคมสันฐ หัวเมืองลาด
เสนอขอปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏยศิลป์
มหาวิทยาลัยนาเสนอเอกสารสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งประวัติและผลงาน
ของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) พิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ประชุมดังกล่าว
มีมติให้ความเห็นชอบ และได้ นาเสนอต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน
พ.ศ.2559 ที่ประชุมดังกล่าวมีมติ ให้ผู้ นาเสนอปรับแก้ไขข้อมูลให้ส มบูรณ์ และครบถ้ว นมากยิ่งขึ้น ก่อน
นากลับเข้ามานาเสนอ ในคราวประชุมครั้งถัดไป
มติที่ประชุม
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3.3 ความคืบหน้าการสรรหาผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา มหาวิทยาลั ยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ 586/2559 สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และภายใต้สาระส าคัญในข้อ 13 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 เพื่อดาเนินการสรรหาผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้ดาเนินการดังนี้
1. จัดทาประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559
1.2. ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
1.3 ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2559
2. ดาเนินการตามประกาศฯ ในข้อที่ 1 มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
2.1 การให้ มี ก ารเสนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ในระหว่างวันที่ 9 - 17 มีนาคม พ.ศ.2559
ตามแบบการเสนอชื่อ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 1 ราย คือ
1) อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ
มติที่ประชุม
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3.4 กาหนดการจัดสอบโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (e-Testing)
สถาบันภาษา ได้กาหนดการจัดสอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (e-Testing)
สาหรับนิสิตที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษของแต่ละคณะ โดยตารางวันและเวลา
ในการสอบมีดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 – 3 เมษายน พ.ศ.2559 และวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ.2559
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 – 24 เมษายน พ.ศ.2559 และ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ครั้งที่ 3 สอบซ่อม วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2559 (สาหรับนิสิตที่มีผลคะแนนไม่ผ่าน
เกณฑ์)
สถานที่สอบ สานักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5 – 6 ประกาศรายชื่อ (วัน – เวลา – ห้องสอบ)
www.bsru.ac.th หรือ www.ili.bsru.ac.th และหน้าห้องสอบสานักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5 – 6
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การรับสมัครอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้สาขาวิชาที่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบศั กยภาพ
คณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตร ที่ ส าเร็ จ การศึ กษาปริญญาเอก และให้ เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิของคณาจารย์ เพื่อวางแผนเกี่ยวกับอัตรากาลัง บัณฑิตวิทยาลัย ได้สรุป
จานวนสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเสนอขออัตรากาลัง โดยกาหนดคุณสมบัติ จานวน
7 สาขาวิชา รวมจานวน 12 อัตรา ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขาวิชา จานวน 6 อัตรา ได้แก่
1.1 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก) จานวน 1 อัตรา
1.2 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จานวน 2 อัตรา
1.3 สาขาเภสัชกรรมไทย จานวน 3 อัตรา
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 สาขาวิชา จานวน 3 อัตรา ได้แก่
2.1 สาขาวิชาศิลปกรรม จานวน 2 อัตรา
2.2 สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ จานวน 1 อัตรา
3. คณะวิทยาการจัดการ 1 สาขาวิชา จานวน 2 อัตรา คือ
3.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จานวน 2 อัตรา
4. วิทยาลัยการดนตรี 1 สาขาวิชา จานวน 1 อัตรา คือ
4.1 สาขาวิจัยดนตรีและพัฒนาการสอน (หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท) จานวน
1 อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า อัตราที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอมานั้ น จะรั บ ไว้พิจ ารณา ศึกษารายละเอียดและข้อมูล ต่างๆ เพื่อ ประกอบการตัดสิ นใจต่อไป อาจมี
แนวโน้มว่าสามารถเปิดสอนได้ในบางหลักสูตร แต่บางหลักสูตรนั้นอาจจะพิจารณาว่ามีอาจารย์รองรับหรือไม่
หากมีอาจารย์รองรับอาจเกลี่ยจานวนอาจารย์มาเป็นคณาจารย์ประจาหลักสูตรนั้นๆ ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ การขออัตรากาลังอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
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4.2 รายงานการศึกษาข้อมูลการแต่งตั้งผู้อานวยการระดับกอง
ตามที่การประชุมคณะผู้บ ริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ ช่วยอธิการบดี ครั้งที่
2/2559 เมื่อวัน พุธ ที่ 17 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ.2559 ในระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง การทบทวนการดารง
ตาแหน่งผู้บริหารระดับกอง สากัดสานักงานอธิการบดี มติที่ประชุมมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
ฟุ้ง ขจร ได้ ศึก ษาข้ อ มูล เรื่ องการแต่ง ตั้ งผู้ อานวยการระดั บ กอง เพื่อ ด าเนิ นการให้ เ ป็ นไปตามระเบีย บฯ
ที่ถูกต้องต่อไป นั้น งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้งกองบริหารงานบุคคล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า และจากการสืบค้นหนังสือ ที่ ศธ.0564.01/กบบ./700 เรื่อง นาเรียน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อร้องเรียนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยนิติกรเป็นผู้นาเสนอความคิดเห็น ประเด็น
ที่ 2 การแต่งตั้งผู้อานวยการกองคลังและการแต่งตั้งผู้อานวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จึงได้เชิญ
นิติกรมาสอบถามความคิดเห็นและเปรียบเทียบความเห็นมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนี้
ความเห็นจากนิติกร
ความเห็นของฝ่ายงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
มุมมองด้านแหล่งการเบิกจ่ายเงินให้ตาแหน่ง มุ ม ม อ ง ด้ า น แ ห ล่ ง ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ใ ห้ ต า แ ห น่ ง
ผู้บริการส่วนงานนอกโครงสร้าง ดังนี้
ผูอ้ านวยการกองหรือเทียบเท่าตามประกาศ ดังนี้
- ตามที่ ค ณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ อ อกประกาศฯ เรื่ อ ง
มาตรฐานการก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการ
แต่งตั้งข้าราชกาพลเรือนให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ.2553 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
2554 นั้ น เป็ น การที่ ก.พ.อ. ได้ ก าหนด
มาตรฐานขั้นตาให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้ใช้เป็น
แนวทางในการออกข้อบังคับโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาผู้ มี ค ว าม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ที่ สู ง ขึ้ น
ซึ่งมุ่งประสงค์ให้ใช้บังคับกับตาแหน่งที่สูงขึ้นใน
ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ตามโครงสร้ า ง
เท่านั้น หากเป็นส่วนนอกโครงสร้างมหาวิทยาลัย
สามารถด าเนิ น การได้ โ ดยดุ ล ยพิ นิ จ ตามที่
เห็ น สมควร เนื่ อ งจากไม่ ผู ก พั น กั บ การเบิ ก
จ่ายเงินจาก (งบประมาณแผ่นดิน) ดังนั้น การที่
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่
1/2557 เมื่อวัน ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557
ให้แต่งตั้งผู้อานวยการกองคลังและผู้อานวยการ
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นั้น จึงเป็น
การใช้ดุลยพินิจที่สามารถกระทาได้

- ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองคลั ง ของนางมรกต
ภู่ทอง
จากการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งเป็นไปตา
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ระดั บ ผู้ อ านวยการกองหรื อ
เทียบเท่า และอัตราเงินเดือนของผู้ดารงตาแหน่งสูงกว่าขั้น
ต่ าของระดั บ ผู้ อ านวยการกองหรื อ เที ย บเท่ า ของผู้ เ ป็ น
ข้ า ราชการ ทั้ ง นี้ ต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วเป็ น ต าแหน่ ง ของ
หน่วยงานนอกโครงสร้างของมหาวิทยาลัย จึงจาเป็นต้อง
ได้รับการประเมินค่างานก่อน จึงมีสิทธิขอรับการประเมิน
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
- ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ของนายสุวิทย์ มุดทะเล
จากการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ผู้ ด ารง
ตาแหน่งเป็นลูกจ้างประจา ไม่ใช่ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทาลัย จึงไม่สามารถดารงตาแหน่งดังกล่าวได้ เพราะ
คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต รงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ระดั บ
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า (ข้อ 2) ประกอบกับวันที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวอัตราเงินเดือน
ยัง ไม่ ถึง ขั้น ต่าของระดั บผู้ อานวยการกองหรือ เที ยบเท่ า
ทั้งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาตามคุณสมบัติของ
การบรรจุแต่งตั้ง พบว่า ผู้อานวยการกองคลังมีคุณสมบัติครบถ้วน เพียงแต่ขาดการประเมินเข้าสู่ตาแหน่ง
ที่เหมาะสม โดยให้ผู้อานวยการกองคลังจัดทาผลงานเพื่อเข้าสู่การประเมินดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อจะได้รับ
เงินประจ าตาแหน่ งตามสิ ทธิ ที่พึงจะได้รั บ ส่ว นผู้อานวยการกองอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่านั้น มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการ
เพื่อให้ผู้อานวยการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน ก.พ.อ. กาหนด หากดาเนินการไม่ได้จะมีวิธี การอื่นใด
หรือไม่ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะนาเรียนปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในลาดับต่อไป
เมื่อได้ข้อสรุป จากคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลของมหาวิทยาลั ยแล้ว จะนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ โดยให้ ผู้ อานวยการกองคลั งจัด ทาผลงานเพื่อเข้ าสู่ การประเมินด ารงต าแหน่ ง
ที่สู งขึ้น เพื่อจะได้รั บ เงิน ประจ าตาแหน่ งตามสิ ทธิที่พึงจะได้รับ ส่ ว นผู้ อานวยการกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมจะนาเรียนปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกรณีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
มาตรฐาน ก.พ.อ. กาหนดในลาดับต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
แล้วจะนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
4.3 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ส่งสรุปผลการประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยเสนอสรุปประเด็นของที่ประชุมเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้
1. การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการขอเสนอให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาการ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี ผู้อานวยการกองคลัง และผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล พิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่
2. การจัดหาสถานที่ออกกาลังกายให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มติ ที่ ป ระชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการมี ม ติเ สนอให้ ม หาวิท ยาลั ยพิ จ ารณา
ปรับปรุงสถานที่ออกกาลังกายให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ออกกาลังกาย
ได้สะดวกยิ่งขึ้นรวมทั้งมีแนวคิดหากมหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างอาคารใหม่ ควรมีพื้นที่ที่จะสามารถจัดเป็น
สนามกีฬาในร่มของแต่ละอาคาร เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสนใจในการออกกาลังกายมากขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สายัณ พุทธลา ดาเนินการจัดหาสถานที่ออกกาลังกายให้ แก่คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ไปแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ตอบประเด็นคาถามนี้แก่
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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3. การจัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลกิจกรรมของคณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการ
ที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อให้ครอบคลุมการประสานงานของกิจกรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัยต่างๆ หรือหน่วยงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายนายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี พิจารณาประเด็นในข้อ ๓) ว่ามีความประสงค์อย่างไรและนาสรุปให้คณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยทราบอีกครั้งหนึ่ง
4. การสร้างจริยธรรม คุณธรรม
มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แถลงจุดยืนว่า สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจะร่วมต่อต้านบุคลากรที่ขาดคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อสร้างสังคมที่ดีต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
5. การปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานในมหาวิทยาลัย : การสารวจความคิดเห็นของ
ความต้องการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ควรมีการแจกแบบสอบให้ แก่คณาจารย์
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อสารวจความต้องการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมปรับปรุง
สวั ส ดิ ก ารให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และค านึ ง ถึ ง ความเป็ น ไปได้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลตามที่ อ ธิ ก ารบดี ไ ด้ ม อบหมาย
โดยสภาคณาจารย์ และข้าราชการได้มอบให้รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่างแบบสอบถาม
เรื่ อ งความต้ องการสวั ส ดิ การและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ต่ า งๆ พร้อ มนาเสนอในการประชุ มสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้อราชการครั้งต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลาวัล ย์ ฟุ้งขจร และผู้ อานวยการกองบริ ห ารงานบุ คคล จัดทาเล่ มสรุป สวัส ดิการและสิ ทธิประโยชน์ของ
มหาวิ ทยาลั ย ให้ คณาจารย์ และบุ คลากรในมหาวิทยาลั ยทราบ จากนั้นท าแบบส ารวจความพึ งพอใจของ
คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
มติที่ประชุม รับทราบ ข้อเสนอจากสภาคณาจารย์และข้าราชการไว้พิจารณา และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไปศึกษาข้อมูลเพื่อดาเนินการในลาดับต่อไป
4.4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 (NACC Integrity Awards)
สานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 (NACC Integrity
Awards) เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญ กาลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน
องค์ กร สถาบั น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ ภาคธุร กิ จ เอกชน และนิ ติ บุ คคลอื่ นๆ ให้ เ ป็ น แบบอย่า งที่ ดี
สานักงาน ป.ป.ช. จึงขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

๑๑

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ควรเตรี ย ม
ความพร้อมและร่วมกันพิจารณาว่า มหาวิทยาลัยต้องผ่านเกณฑ์ในเรื่องใดบ้างถึงจะได้ชื่อว่าเป็นองค์กรโปร่งใส
ตามเกณฑ์ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด มอบหมายให้คณะและหน่วยงานต่างๆ พิจ ารณานาตัวชี้วัดเหล่านี้ไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 การจัดงาน “๑๒๘ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิมพานต์
ในการจัดงาน 128 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
โดยผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ส ายั ณ พุธ ลา และส านักกิจการนิสิ ตนักศึกษา เข้าร่ว มพิธีรับผ้ าไตรพระราชทาน
ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน
กัณฑ์หิมพานต์ ประดิษฐานบริเวณหน้าจั่ ว อาคาร 1 หน้าห้ องประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนผู้ มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคและร่วมเป็นเจ้าภาพ และในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยได้ร่วมเป็นเกียรติ
ในการแถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้ประชาชนร่วมบุญมหากุศลโดยทั่วกัน ในการนี้มหาวิทยาลัยได้เชิญชวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วม
บริจาคเงินทาบุญเพื่อเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และมอบหมายให้สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รวบรวมเงิน
บริจาคดังกล่าว และนาแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) เพื่อทราบ และเชิญชวน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบกัณฑ์เทศน์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วัน
จันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9
ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 17 มีน าคม พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้ องประชุม พระยาโอวาทวรกิ จ (เหม ผลพันธิน ) ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.2 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20
สถาบั น พระปกเกล้ า ได้ จั ด กาหนดการศึ ก ษาหลั ก สู ต รการเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยส าหรั บ นั กบริ ห ารระดั บ สู ง รุ่ นที่ 20 เพื่อ เสริ มสร้า งความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกับ การเมื อ ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม
และวิถีชีวิตประชาธิป ไตย โดยมีร ะยะเวลาการศึกษาประมาณ 9 เดือน (มิถุนายน 2559 – กุมภาพันธ์
2560) สถาบันพระปกเกล้า จึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อกาหนดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

๕.3 การคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา เพื่อรับรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน “หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร”
มู ล นิ ธิ อ นุ ส รณ์ ห ม่ อ มงามจิ ต ต์ บุ ร ฉั ต ร ได้ จั ด ให้ มี ก ารคั ด เลื อ กอาจารย์ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ทั่ ว ประเทศ ผู้ ท รงคุ ณ ธรรม มี ผ ลงานดี เ ด่ น ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
เพื่อรับรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ครั้งที่ 31 ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2559 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เสนอชื่ออาจารย์ระดับอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.4 ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด มรดก วัฒนธรรมและจริยธรรม
ประจาปีการศึกษา 2558
ศูน ย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รับอนุมัติให้ จัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สื บทอดมรดก
วัฒนธรรมและจริยธรรม ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 17 – 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ สานักสงฆ์
วั ด เขาตะแบง อ าเภออู่ ท อง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี แต่ ใ นการจั ด โครงการดั ง กล่ า วเกิ ด เหตุ ก าร ณ์ ขั ด ข้ อ ง
จึงไม่สามารถดาเนินการจัดกิจกรรมตามกาหนดการที่ได้รับอนุมัติ ทางศูนย์ฯ จึงได้แนบสาเนาโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ กาหนดการที่ได้จัดกิจกรรมจริง พร้อมทั้งขอชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 กาหนดการจัดกิจกรรม ณ สานักสงฆ์วัดเขาตะแบง ที่ได้รับอนุมัติจานวน 3 วัน
แต่ในการจัดกิจกรรม ดาเนินการ ณ สานักสงฆ์วัดเขาตะแบง จานวน 1 วัน และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
จานวน 2 วัน รวม 3 วัน
ประเด็นที่ 2 เกิดการทุจริตในการดาเนินโครงการหรือไม่
ประเด็นที่ 3 การเซ็นชื่อเข้าร่วมโครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.5 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้ส่ งหนั งสื อไปถึงส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขออนุ มัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ณ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเข้าร่วมประชุมและหารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง ECU กับ BSRU ในระหว่าง
วันที่ 23 – 30 เมษายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 รายงานผลการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chemistry Rally @ BSRU
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานผลการดาเนินโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chemistry Rally @ BSRU ในวันอังคาร-พุธที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 9) ชั้น 3 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

๕.7 รายงานการประชุม คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.8 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ ฟ แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก และได้ทาสรุปผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 92 คน และมีผู้ตอบแบบ
ประเมิน จานวน 91 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรม การจัดทาแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์สปา
จังหวัดระยอง และได้สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 37 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 37 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 รายงานผลการดาเนินโครงการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ได้รายงานผลการดาเนินโครงการ “อบรมและศึกษา
ดูงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการของงานยานพาหนะและงานรักษาความปลอดภัยและจราจร” ในวันอังคาร
ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 รายงานผลการดาเนินโครงการ ของคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ได้ร ายงานผลการดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒ นาคุณลักษณะ
บั ณ ฑิต ที่พึ งประสงค์ใ ห้ แ ก่นิ สิ ต ภายในคณะครุ ศาสตร์ และโครงการบริ การวิ ช าการสู่ สั ง คม ในการสร้ า ง
คุ ณ ประโยชน์ แ ละเป็ น สื่ อ กลางการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและบุ ค คลทั่ ว ไป
ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

๕.12 รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รายงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ จังหวัดชลบุรี
เมื่ อ วั น ที่ 26 – 28 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2559 และได้ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ คณะกรรมการตรวจประเมิ น จาก
ส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา (สกอ.) ในการเข้าตรวจประเมิน คุณภาพการจัด การศึก ษานอก
สถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒ นาหลั กสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจาปีพ.ศ. 2559 เพื่อจัดทาหลั กสู ตรให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552
(Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF : HEd) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 และวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.14 ขอนาส่งเล่มสรุปผลโครงการฯ
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทาโครการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน
กับผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา และได้ น าส่ ง เล่ ม รายงานสรุ ป การด าเนิ น งาน เพื่ อน าเรี ย นให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 การดาเนินงานของศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์
ศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดาเนินการโครงการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้งานสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และอินเทอร์เน็ต ของประชาชน และได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผลการ
สารวจตามโครงการดังกล่าว ได้ลงเผยแพร่ใน สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ป ระชาชาติ ธุ ร กิ จ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2559 หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฐ านเศรษฐกิ จ วั น ที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และหนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

๕.16 รายงานการไปปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ได้รายงานการเดินทางไปแสดงดนตรีไทย ในงานสมโภช
พระพรหมประจาปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมณ์ อาจารย์ประจาวิทยาลัยการดนตรี และ
นายสุ ร กานต์ วนสิ น ธิ์ นิ สิ ต ภาควิ ช าดนตรี ไ ทย ร่ ว มเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ระหว่ า งวั น ที่ 26 – 29
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ เมืองเสิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทาแบบฟอร์มการนาเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุม สาหรับให้หน่วยงานต่างๆ ที่ต้ องการนาเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดพร้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ให้เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 เตรียมการรับการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมรับการตรวจประเมิน
จากสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการทอดกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการทอดกฐินพระราชทาน
ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 ขอเชิญเข้าร่วมงาน สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจาปี 2559
สานั กศิลปะและวัฒ นธรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิ ตนักศึกษา เข้าร่ว มงาน
สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจาปี 2559 ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 07.00 – 17.30 น.
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/วิทยาลัย /สานัก/สถาบัน/สาขาวิชา
ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สานักงานคอมพิวเตอร์ ได้ส่งสรุปรายงานการจัดอบรมเรื่อง “การสมัครสมาชิก และการ
เข้าใช้งาน e-Learning BSRU และการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล”

๑๖

2) สานั กศิล ปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม “ธรรมะ
อารมณ์ดีสัญจร” ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
และรายการความก้าวหน้ า การดาเนิ นโครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึง 2 สิงหาคม พ.ศ.2559
3) สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งสรุปภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมนิสิตนักศึกษาพิการของ
มูลนิธิธรรมิกชน และตรวจเยี่ยมศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS Center ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
4) สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากหนังสือพิมพ์
ข่าวสด, และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
5) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ ร ายงานข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ HU-SO
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา/ปรั บปรุงหลั กสู ตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา
2559 ระยะที่ 2 และมีก ารเลื อกตั้ง นายกสโมสรนิ สิ ต คณะมนุ ษยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ ในวัน พุธ ที่
20 เมษายน พ.ศ.2559 ณ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 2704A
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 ในวันจันทร์ที่ 1๖
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑๓.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 ขอเชิญร่วมงานทาบุญวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมงาน
ทาบุญวันขึ้นปีใหม่ ในวันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 กาหนดเวลาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและข้อมูลด้านวิชาการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทากาหนดเวลาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
ข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลสาหรับจัดการและเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) รายงานจ านวนผู้ มารายงานตัว (ภาคปกติ) จาแนกตามประเภทการรับ ปีการศึกษา
2559
2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ อง วันชดเชยการเรียนการสอน (ภาคพิ เศษ) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558
3) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องปฏิทินวิชาการ ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

๑๗

4) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องปฏิทินวิชาการ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และ
กาหนดวันสอนชดเชย ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 การตรวจสอบการเงินและพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.) มี ก าหนดเข้ า ตรวจสอบการเงิ น และพั ส ดุ ข อง
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น
13
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 16.17 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

