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 4.1 การรับสมัครอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
  
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้สาขาวิชาที่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบศักยภาพ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่จบการศึกษาปริญญาเอก และให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิของคณาจารย์ เพ่ือวางแผนเกี่ยวกับอัตราก าลัง  
  
การด าเนินการ 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้สรุปจ านวนสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเสนอขอ
อัตราก าลัง โดยก าหนดคุณสมบัติ จ านวน 7 สาขาวิชา รวมจ านวน 12 อัตรา ดังนี้ 
  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขาวิชา จ านวน 6 อัตรา ได้แก่ 
  1.1 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก) จ านวน 1 อัตรา 
  1.2 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน 2 อัตรา 
  1.3 สาขาเภสัชกรรมไทย จ านวน 3 อัตรา 
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 สาขาวิชา จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ 
  2.1 สาขาวิชาศิลปกรรม จ านวน 2 อัตรา 
  2.2 สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
  3. คณะวิทยาการจัดการ 1 สาขาวิชา จ านวน 2 อัตรา คือ 
   3.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน 2 อัตรา 
  4. วิทยาลัยการดนตรี 1 สาขาวิชา จ านวน 1 อัตรา คือ 
   4.1 สาขาวิจัยดนตรีและพัฒนาการสอน (หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท) จ านวน           
1 อัตรา 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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 4.2 รายงานการศึกษาข้อมูลการแต่งตั้งผู้อ านวยการระดับกอง 
 

สรุปเรื่อง 
  

 ตามที่การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ในระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง การทบทวนการด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับกอง ส ากัดส านักงานอธิการบดี ได้มีมติที่ประชุมมอบหมายให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์           
ฟุ้งขจร ได้ศึกษาข้อมูลถึงการแต่งตั้งผู้อ านวยการระดับกอง เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ถูกต้อง
ต่อไป นั้น 
 
การด าเนินการ 
  

 งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้งกองบริหารงานบุคคล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งระดับ
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า และจากการสืบค้นหนังสือ ที่ ศธ.0564.01/กบบ./700 เรื่อง น าเรียนข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องข้อร้องเรียนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยนิติกรเป็นผู้น าเสนอความคิดเห็น ประเด็นที่ 2 
การแต่งตั้งผู้อ านวยการกองคลังและการแต่งตั้งผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จึงได้เชิญนิติกร
มาสอบถามความคิดเห็นและเปรียบเทียบความเห็นมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  

ความเห็นจากนิติกร ความเห็นของฝ่ายงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 
 

มุมมองด้านแหล่งการเบิกจ่ายเงินให้ต าแหน่ง              
ผู้บริการส่วนงานนอกโครงสร้าง ดังนี้ 
 

   - ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาได้ออกประกาศฯ เรื่ อง 
มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชกาพลเรือนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 นั้น  เป็นการที่  ก .พ .อ.  ได้ก าหนด
มาตรฐานขั้นต าให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้ใช้เป็น
แนวทางในการออกข้อบังคับโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
พล เ รื อน ในสถาบั น อุดมศึ กษาผู้ มี ค ว าม รู้
ความสามารถให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งมุ่ง
ประสงค์ให้ใช้บังคับกับต าแหน่งที่สูงขึ้นในส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยตามโครงสร้างเท่านั้น 
หากเป็นส่ วนนอกโครงสร้ างมหาวิทยาลัย
สามารถด า เนินการได้ โดยดุลยพินิจตามที่

 

มุ มมองด้ า นแหล่ ง ก า ร เบิ ก จ่ า ย เ งิ น ให้ ต า แหน่ ง              
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าตามประกาศ ดังนี้ 
 

   - ต าแหน่งผู้ อ านวยการกองคลั ง  ของ นางมรกต           
ภู่ทอง 
   จากการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเป็นไปตา
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่า และอัตราเงินเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งสูงกว่าขั้น
ต่ าของระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าของผู้เป็น
ข้าราชการ ทั้ งนี้  ต าแหน่งดังกล่าวเป็นต าแหน่งของ
หน่วยงานนอกโครงสร้างของมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการประเมินค่างานก่อน จึงมีสิทธิขอรับการประเมิน
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 

   - ต าแหน่ งผู้ อ านวยการกองอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม 
   จากการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ด ารง
ต าแหน่งเป็นลูกจ้างประจ า ไม่ใช่ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทาลัย จึงไม่สามารถด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ เพราะ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 



เห็นสมควร เนื่องจากไม่ผูกพันกับการเบิก
จ่ายเงินจาก (งบประมาณแผ่นดิน) ดังนั้น การที่
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ให้
แต่งตั้งผู้อ านวยการกองคลังและผู้อ านวยการ
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นั้น จึงเป็น
การใช้ดุลยพินิจที่สามารถกระท าได้ 
 

คุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งระดับ
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า (ข้อ 2 ) ประกอบกับวันที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอัตราเงินเดือนยัง
ไม่ถึงขั้นต่ าของระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ทั้ง
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.3 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

สรุปเรื่อง 
 
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ส่งสรุปผลการประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 3 มีนาคม 2559 โดยเสนอสรุปประเด็นของที่ประชุมเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้ 
 1. การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการจึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 2. การจัดหาสถานที่ออกก าลังกายให้กับคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการจึงมีมติเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง
สถานที่ออกก าลังกายให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ออกก าลังกายได้
สะดวกยิ่งขึ้นรวมทั้งมีแนวคิดหากมหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งแต่ละอาคารควรมีพ้ืนที่ที่จะ
สามารถจัดเป็นสนามกีฬาในร่มของแต่ละอาคาร เพ่ือที่จะให้คณาจารย์และบุคลากรสนใจในการออกก าลังกาย
มากขึ้น 
 3. การจัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลกิจกรรมของคณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
  มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงมีมติขอเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดตั้ ง
คณะกรรมการที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์และบุคลากร เพ่ือให้ครอบคลุมการประสานงานของ
กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือหน่วยงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 4. การสร้างจริยธรรม คุณธรรม 
  มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงขอแถลงจุดยืนว่า สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจะร่วมต่อต้านบุคลากรที่ขาดคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือสร้างสังคมท่ีดีต่อไป 
 5. การปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานในมหาวิทยาลัย : การส ารวจความคิดเห็นของความ
ต้องการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
  มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ควรให้มีการแจกแบบสอบให้กับคณาจารย์และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความต้องการของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมปรับปรุงสวัสดิการ
ให้เป็นปัจจุบันและค านึงถึงความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลตามที่อธิการบดีได้มอบหมาย โดยสภาคณาจารย์
และข้าราชการได้มอบให้รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่างแบบสอบถามของความต้องการ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมน าเสนอในการประชุมสภาคณาจารย์และข้อราชการในครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่3/๒๕๕9 

 

 

 



  จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระที่ 4.4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 (NACC Integrity 
Awards) 

 

สรุปเรื่อง  
 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 (NACC Integrity Awards) 
เพ่ือเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญ ก าลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร 
สถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอ่ืนๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ส านักงาน 
ป.ป.ช. จึงขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว   จึงน าเรียนให้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่  
28 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี 4.5 การจัดงาน “๑๒๘ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” 
 
สรุปเรื่อง 
 

                
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิมพานต์  

ในการจัดงาน 128 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุธลา และส านักกิจการนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน  
ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน 
กัณฑ์หิมพานต์ ประดิษฐานบริเวณหน้าจั่ว อาคาร 1 หน้าห้องประชาสัมพันธ์ เพ่ือเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา 
ร่วมบริจาคและร่วมเป็นเจ้าภาพ และในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยได้ร่วมเป็นเกียรติในการ
แถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
ให้ประชาชนร่วมบุญมหากุศลโดยทั่วกัน 
 
การด าเนินการ 
 
 มหาวิทยาลัยได้เชิญชวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมบริจาคเงินเพ่ือเป็นเจ้าภาพ 
กัณฑ์เทศน์ และมอบหมายให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รวบรวมเงินบริจาคดังกล่าว และน าแจ้ง 
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) เพ่ือทราบ และเชิญชวนคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบกัณฑ์เทศน์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 
2559 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558  
 
สรุปเรื่อง 
 
               สภามหาวิทยาลั ย ร าชภั ฏ บ้ านสม เด็ จ เ จ้ าพระยา ได้ จั ดประชุ มสภาม หาวิ ทยาลั ย 
ครั้งที่ 3/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  จึงขอน ามติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 น าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
 
             จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 

 

 



 
 
 

 วาระที่ ๕.2 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 

 

สรุปเรื่อง  
 
 สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดก าหนดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม 
และวิถีชีวิตประชาธิปไตย โดยมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 9 เดือน (มิถุนายน 2559 – กุมภาพันธ์ 
2560) สถาบันพระปกเกล้า จึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อก าหนดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 

 

 



 
 
 

 วาระที่ ๕.3 การคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการ
พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา เพื่อรับรางวัลสร้างเสริมคนดีมี
คุณธรรม ในงาน “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร” 

 

สรุปเรื่อง  
 
 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา เพ่ือรับรางวัลสร้างเสริม
คนดีมีคุณธรรม ในงาน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”ครั้งที่ 31 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มูลนิธิอนุสรณ์ 
หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร จึงได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอชื่ออาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลดังกล่าว จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียด  
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 

 

 



 
  
 

วาระท่ี ๕.4 ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด มรดก วัฒนธรรมและจริยธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
สรุปเรื่อง  
   
 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดมรดก 
วัฒนธรรมและจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2559 ณ ส านักสงฆ์ วัดเขา
ตะแบง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ในการจัดโครงการดังกล่าวเกิดเหตุการณ์ขัดข้อง จึงไม่สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมจามก าหนดการที่ได้รับอนุมัติ ทางศูนย์ฯ จึงได้แนบส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ก าหนดการท่ีได้จัดกิจกรรมจริง พร้อมทั้งขอชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 ก าหนดการจัดกิจกรรม ณ ส านักสงฆ์วัดเขาตะแบง ที่ได้รับอนุมัติจ านวน 3 วัน  
แต่ในการจัดกิจกรรม ด าเนินการ ณ ส านักสงฆ์วัดเขาตะแบง จ านวน 1 วัน และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
จ านวน 2 วัน รวม 3 วัน 
 ประเด็นที่ 2 เกิดการทุจริตในการด าเนินโครงการหรือไม่ 
 ประเด็นที่ 3 การเซ็นชื่อเข้าร่วมโครงการ 
 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 วาระท่ี ๕.5 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย 

 
สรุปเรื่อง 
  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้ส่งหนังสือไปถึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
ณ ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือเข้าร่วมประชุมและหารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง ECU กับ BSRU ในระหว่าง
วันที่ 23 – 30 เมษายน 2559 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ  
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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วาระท่ี ๕.6 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chemistry Rally @ BSRU 
 

สรุปเรื่อง  
   
 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานผลการด าเนินโครงการอบรม  
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chemistry Rally @ BSRU ในวันอังคาร-พุธที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ  50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 9) ชั้น 3 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ  
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่3/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระท่ี ๕.7 รายงานการประชุม คณะวิทยาการจัดการ 
 

สรุปเรื่อง  
   
   คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ  
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่3/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระท่ี ๕.8 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
 
 กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก และได้ท าสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 92 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิน 
จ านวน 91 คน จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในการประชุมครั้งที่ 
3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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วาระท่ี ๕.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง  
   
   กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรม การจัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์สปา 
จังหวัดระยอง และได้สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 37 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 37 คน จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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วาระท่ี ๕.10 รายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
 

สรุปเรื่อง  
   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต  วณิชยานันต์ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการ “อบรมและศึกษา 
ดูงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการของงานยานพาหนะและงานรักษาความปลอดภัยและจราจร” ในวันอังคาร
ที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่3/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระท่ี ๕.11 รายงานผลการด าเนินโครงการ ของคณะครุศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง  
   
   คณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ พึงประสงค์ให้แก่นิสิตภายในคณะครุศาสตร์ และโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ในการ  
สร้างคุณประโยชน์และเป็นสื่อกลางการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป  
ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่3/๒๕๕9 

 

 

 



 
  
 

วาระที่ ๕.12 รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ :การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตรวจประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง 

สรุปเรื่อง  
   
   ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รายงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนา  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ จ.ชลบุรี  
เมื่อวันที่  26 – 28 กุมภาพันธ์  2559 และได้ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินจาก 
ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
   
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่3/๒๕๕9 

 

 

 



 
  

  
 วาระท่ี ๕.13 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ 

 
สรุปเรื่อง 
  
 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจ าปีพ.ศ. 2559 เพ่ือจัดท าหลักสูตรให้ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
(Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF : HEd) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
และวันที่ 5 มีนาคม 2559 จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
   
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 

 

 



 
 
 

 วาระท่ี ๕.14 ขอน าส่งเล่มสรุปผลโครงการฯ 
 

สรุปเรื่อง  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท าโครการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกับ  
ผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้น าส่งเล่มรายงานสรุปการด าเนินงาน เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่  28 มีนาคม 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 

 

 



 
 
 

 วาระท่ี ๕.15 การด าเนินงานของศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
 

สรุปเรื่อง  
 
 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินการโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การใช้งานสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และอินเทอร์เน็ต ของประชาชน และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการ
ส ารวจตามโครงการดังกล่าว ได้ลงเผยแพร่ใน สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559 
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2559 และหนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 

 

 



 
 
 

 วาระท่ี ๕.16 รายงานการไปปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

สรุปเรื่อง  
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง ได้รายงานการเดินทางไปแสดงดนตรีไทย ในงานสมโภช
พระพรหมประจ าปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม  สว่างอารมณ์ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการดนตรี และ
นายสุรกานต์  วนสินธิ์ นิสิตภาควิชาดนตรีไทย ร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ระหว่างวันที่ 26 – 29 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมืองเสิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 รายละเอียด  
ดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 

 

 



 
 
 

 วาระที่  ๕.17 แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เข้าระเบียบวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง  
 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท าแบบฟอร์มการน าเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระ  
การประชุม ส าหรับให้หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการน าเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดพร้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ให้เป็นไปตามขั้นตอน และเพ่ือการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ จึงน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559  
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 

 

 



 
  

 
 วาระท่ี ๕.18 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
 
สรุปเรื่อง  
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/ส านัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
   

   
  1) ส านักงานคอมพิวเตอร์ ได้ส่งสรุปรายงานการจัดอบรมเรื่อง “การสมัครสมาชิก และการ
เข้าใช้งาน e-learning BSRU และการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล”  
  2) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม “ธรรมะ
อารมณ์ดีสัญจร” ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และ
รายการความก้าวหน้า การด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 
กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึง 2 สิงหาคม 2559 
  3) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งสรุปภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมนิสิตนักศึกษาพิการของ
มูลนิธิธรรมิกชน และตรวจเยี่ยมศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS Center ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2559  
  4) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากหนังสือพิมพ์
ข่าวสด, และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
  5) คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้ รายงานข่ าวประชาสัมพันธ์  HU-SO  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2559 ระยะที่ 2 และมีการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพุธที่  
20 เมษายน 2559 ณ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 2704A 
    
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่2/๒๕๕9 

 

 

 



  

  

 วาระท่ี 6.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 
 

สรุปเรื่อง 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม ๒๕๕9 09.00 น. 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 09.00 น. 
3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน ๒๕๕9 10.00 น. 
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน ๒๕๕9 09.00 น. 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 09.00 น. 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 09.00 น. 

10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕9 09.00 น. 
11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 09.00 น. 
12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 09.00 น. 

 

การด าเนินการ 
 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 ในวันพฤหัสบดีที่  
28 เมษายน ๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
ศรีสุริยวงศ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
 ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 


