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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 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 
6. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
8. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๓. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๕. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1๖. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
1๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
1๘. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2๑. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๓. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๗. อาจารย์ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2๘. อาจารย์ศศิกัญชณา เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒๙. อาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3๐. อาจารย์ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์   อภิรัตน์วรเดช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร   สกุลกิม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๓. อาจารย์ ดร.ธิดา อมร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๔. อาจารย์วนิดา   ชื่นชัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๕. อาจารย์อรพิมพ์   มงคลเคหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3๗. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3๘. อาจารย์สุเมธ   ใจเย็น รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๓๙. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๐. อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4๑. อาจารย์ชัชศรัณย์   จิตคงคา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๒. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๓. อาจารย์วาปี   คงอินทร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๕. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๖. อาจารย์สมภาศ สุขชนะ รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
4๗. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4๘. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๔๙. อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5๐. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์   อิสสระวิทย์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๑. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ   อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
5๒. อาจารย์ขวัญนภา   วัจนรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
5๓. อาจารย์ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
5๔. อาจารย์วรรณรุจ   มณีอินทร์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 
5๕. อาจารย์พรรณา   พูนพิน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 
5๖. อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 
5๗. อาจารย์สายฝน   ทรงเสี่ยงไชย รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
5๘. อาจารย์สุเมธ พัดเอ่ียม รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๕๙. อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตศึกษา 
6๐. อาจารย์เชิดศิริ   นิลผาย รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตศึกษา 
6๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตศึกษา 
6๒. อาจารย์อารยา วาตะ รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
6๓. อาจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
6๔. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
6๕. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
6๖. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
6๗. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
6๘. นางสาวขนิษฐา พ่ึงประจวบ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 



๓ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง หัวหน้าพัสดุ 
2. อาจารย์อภิญญา  หนูมี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

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

 
 
 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา   ดิลกสัมพันธ์ ติดราชการ 
๓. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ ติดราชการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ติดราชการ 
5. อาจารย์อนุรักษ์   บุญแจะ ติดราชการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา ติดราชการ 
7. อาจารย์วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย ติดราชการ 
8. อาจารย์บูรณจิตร   แก้วศรีมล ติดราชการ 
9. อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ ติดราชการ 

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม ติดราชการ 
๑๑. อาจารย์ ดร.สุภาพร   ศรีหามี ติดราชการ 
๑๒. อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ ติดราชการ 
๑๓. อาจารย์อมลณัฐ   โชติกิจนุสรณ์ ติดราชการ 
๑๔. อาจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ ติดราชการ 
๑๕. อาจารย์สุภัทรา   โกษะโยธิน ติดราชการ 
1๖. อาจารย์ธนัญญา   คนอยู่ ติดราชการ 
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ ติดราชการ 
1๘. อาจารย์สรสินธุ์   ฉายสินสอน ติดราชการ 
๑๙. อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ ติดราชการ 
๒๐. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ ติดราชการ 
2๑. อาจารย์จักรพงษ์   กังวานโสภณ ติดราชการ 
2๒. อาจารย์ปรียาภรณ์   สืบสวัสดิ ์ ติดราชการ 
2๓. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ ติดราชการ 
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เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐  น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 การประชุมแลกเปลี่ยนและลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย          
ในประเทศไต้หวัน 
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
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 เอ่ียมสะอาด และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก ได้รับ
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม พ.ศ.
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 การปฏิรูปการศึกษา 
  คณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีค าสั่ง                 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยความในมาตรา 44 ในการปรับโครงสร้างการศึกษาให้เกิดการบูรณาการ 
เนื่องจากผลการสอบวัดความรู้ในทุกระดับชั้น อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน คณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาจึงร่วมกันเสนอแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทยต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรี สาววิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี               
สอบบรรจุครูได้ 
  การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาที่ประชุมได้หารือถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรี            
สายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถสอบบรรจุครูได้ เพ่ือต้องการเปิดโอกาสให้คนเก่ง
มาเป็นครู อีกทั้งต้องการกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการแข่งขัน โดยพล.อ.ดาว์พงษ์ รั ตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ          
ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ผู้ที่ไม่ได้จบสายครูแต่ต้องการมาสอบบรรจุครู และเมื่อสอบบรรจุได้ก็จะออกใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนชั่วคราวให้ และให้ไปเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิตฝึกทักษะจิตวิทยา
ของความเป็นครู รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีการทดสอบจากการปฏิบัติงานจริง            
จึงมอบหมายให้คุรุสภาส ารวจสถาบันที่เปิดเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตว่าเพียงพอกับความต้องการหรือไม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.5 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเตรียมการปรับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย            
ในประเทศ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเตรียมปรับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย           
ในประเทศให้เหมาะสมกับบริบทและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ           
ร่วมกันหารือ วิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และ
ร่วมกันพิจารณาว่ามีตัวชี้วัดใดบ้างที่มหาวิทยาลัยไทยต้องเร่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยสามารถติดอันดับโลกได้ 
และน ามาใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยต่อไป  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า หากในอนาคตมีการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด อาจส่งผลกระทบต่อจ านวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ฉะนั้น 
มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพ่ือผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ  
ในล าดับต่อไป       

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยไมม่ีการแก้ไข  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 โดยไมม่ีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
  มหาวิทยาลัยขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศ
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ดังนี้ 
  1) วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ประชุมทบทวน/จัดท าแผน           
กลยุทธ์ฯ ในระดับมหาวิทยาลัย 
  2) วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 18.00 น. ประชุมวิพากษ์การจัดท าแผน            
กลยุทธ์ฯ ระดับคณะ/วิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 3.2 การเสนอชื่อปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2557 – 2558 
  สืบเนื่องจาก คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงคุณงาม
ความดี อันประกอบขึ้นจากภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ และการสรรสร้างสิ่งดีงามของผู้ทรงคุณวุฒิ          
3 ท่าน คือ 1) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) 2) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และ              
3) นายคมสันฐ หัวเมืองลาด จึงได้เสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และได้จัดท าเอกสารสรุปข้อมูล
ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ดังนี้ 
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 1) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เ ส น อข อป ร ิญ ญ า ป ร ัช ญ า ด ุษ ฎ ีบ ัณ ฑ ิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพ่ือการ
พัฒนา 

 2) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 3) นายคมสันฐ หัวเมืองลาด เสนอขอปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ 

 มหาวิทยาลัยน าเสนอเอกสารสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งประวัติและผลงาน
ของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) พิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ประชุมดังกล่าว
มีมติให้ความเห็นชอบ และได้น าเสนอต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
พ.ศ.2559 ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ผู้น าเสนอปรับแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ก่อน
น ากลับเข้ามาน าเสนอ ในคราวประชุมครั้งถัดไป  

มติที่ประชุม รับทราบ   

 3.3 ความคืบหน้าการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่ 586/2559 สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และภายใต้สาระส าคัญในข้อ 13 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 เพ่ือด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้ด าเนินการดังนี้ 
  1.  จัดท าประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
   1.1 ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559 
   1.2. ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเม่ือวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559 
   1.3 ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2559 
  2.  ด าเนินการตามประกาศฯ ในข้อที่ 1 มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
   2.1 การให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ในระหว่างวันที่ 9 - 17 มีนาคม พ.ศ.2559      
ตามแบบการเสนอชื่อ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 1 ราย คือ 
    1) อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.4 ก าหนดการจัดสอบโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (e-Testing) 
  สถาบันภาษา ได้ก าหนดการจัดสอบทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (e-Testing) 
ส าหรับนิสิตที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 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 (ส าหรับนิสิตที่มีผลคะแนนไม่ผ่าน
เกณฑ์)  
  สถานที่สอบ ส านักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5 – 6 ประกาศรายชื่อ (วัน – เวลา – ห้องสอบ) 
www.bsru.ac.th หรือ www.ili.bsru.ac.th และหน้าห้องสอบส านักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5 – 6  

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การรับสมัครอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้สาขาวิชาที่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบศักยภาพ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก และให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ                  
การอุดมศึกษาก าหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิของคณาจารย์ เพ่ือวางแผนเกี่ยวกับอัตราก าลัง บัณฑิตวิทยาลัย ได้สรุป
จ านวนสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเสนอขออัตราก 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 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า อัตราที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอมานั้นจะรับไว้พิจารณา ศึกษารายละเอียดและข้อมูลต่างๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจต่อไป อาจมี
แนวโน้มว่าสามารถเปิดสอนได้ในบางหลักสูตร แต่บางหลักสูตรนั้นอาจจะพิจารณาว่ามีอาจารย์รองรับหรือไม่ 
หากมีอาจารย์รองรับอาจเกลี่ยจ านวนอาจารย์มาเป็นคณาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้นๆ ได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ การขออัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 



๘ 

 

 4.2 รายงานการศึกษาข้อมูลการแต่งตั้งผู้อ านวยการระดับกอง 
  ตามที่การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ในระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง การทบทวนการด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารระดับกอง ส ากัดส านักงานอธิการบดี มติที่ประชุมมอบหมายให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  
ฟุ้งขจร ได้ศึกษาข้อมูล เรื่องการแต่งตั้งผู้อ านวยการระดับกอง เพ่ือด าเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบฯ             
ที่ถูกต้องต่อไป นั้น งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้งกองบริหารงานบุคคล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า และจากการสืบค้นหนังสือ ที่ ศธ.0564.01/กบบ./700 เรื่อง น าเรียน
ข้อมูลที่เก่ียวข้องข้อร้องเรียนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยนิติกรเป็นผู้น าเสนอความคิดเห็น ประเด็น
ที่ 2 การแต่งตั้งผู้อ านวยการกองคลังและการแต่งตั้งผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จึงได้เชิญ
นิติกรมาสอบถามความคิดเห็นและเปรียบเทียบความเห็นมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  

ความเห็นจากนิติกร ความเห็นของฝ่ายงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 
มุมมองด้านแหล่งการเบิกจ่ายเงินให้ต าแหน่ง              
ผู้บริการส่วนงานนอกโครงสร้าง ดังนี้ 
 
   - ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศึกษาได้ออกประกาศฯ เรื่อง 
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
ค ว าม ส าม า รถ ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ที่ สู ง ขึ้ น              
ซึ่งมุ่งประสงค์ให้ใช้บังคับกับต าแหน่งที่สูงขึ้นใน
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยตามโครงสร้าง
เท่านั้น หากเป็นส่วนนอกโครงสร้างมหาวิทยาลัย
สามารถด า เนินการได้ โดยดุลยพินิจตามที่
เห็นสมควร เนื่องจากไม่ผูกพันกับการเบิก
จ่ายเงินจาก (งบประมาณแผ่นดิน) ดังนั้น การที่
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557             
ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการกองคลังและผู้อ านวยการ
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นั้น จึงเป็น
การใช้ดุลยพินิจที่สามารถกระท าได้ 

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 าแหน่ งผู้ อ านวยการกองคลั ง  ของนางมรกต           
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 ของนายสุวิทย์  มุดทะเล 
   จากการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ด ารง
ต าแหน่งเป็นลูกจ้างประจ า ไม่ใช่ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทาลัย จึงไม่สามารถด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ เพราะ
คุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งระดับ
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า (ข้อ 2) ประกอบกับวันที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอัตราเงินเดือน          
ยังไม่ถึงขั้นต่ าของระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า             
ทั้งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

 



๙ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า หากพิจารณาตามคุณสมบัติของ
การบรรจุแต่งตั้ง พบว่า ผู้อ านวยการกองคลังมีคุณสมบัติครบถ้วน เพียงแต่ขาดการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง          
ที่เหมาะสม โดยให้ผู้อ านวยการกองคลังจัดท าผลงานเพ่ือเข้าสู่การประเมินด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือจะได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งตามสิทธิที่พึงจะได้รับ ส่วนผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติ              
ไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่านั้น มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการ
เพ่ือให้ผู้อ านวยการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน ก.พ.อ. ก าหนด หากด าเนินการไม่ได้จะมีวิธี การอ่ืนใด
หรือไม่ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะน าเรียนปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป               
เมื่อได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยแล้วจะน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ผู้อ านวยการกองคลังจัดท าผลงานเพ่ือเข้าสู่การประเมินด ารงต าแหน่ง            
ที่สูงขึ้น เพ่ือจะได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามสิทธิที่พึงจะได้รับ ส่วนผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมจะน าเรียนปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกรณีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
มาตรฐาน ก.พ.อ. ก าหนดในล าดับต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
แล้วจะน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 4.3 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ส่งสรุปผลการประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที ่3 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยเสนอสรุปประเด็นของที่ประชุมเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้ 
  1. การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการขอเสนอให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาการ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี ผู้อ านวยการกองคลัง และผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล พิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่  

  2. การจัดหาสถานที่ออกก าลังกายให้แกค่ณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ออกก าลังกาย
ได้สะดวกยิ่งขึ้นรวมทั้งมีแนวคิดหากมหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างอาคารใหม่ ควรมีพ้ืนที่ที่จะสามารถจัดเป็น
สนามกีฬาในร่มของแต่ละอาคาร เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรสนใจในการออกก าลังกายมากขึ้น 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สายัณ พุทธลา ด าเนินการจัดหาสถานที่ออกก าลังกายให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปแล้ว 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ตอบประเด็นค าถามนี้แก่
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

 



๑๐ 

 

  3. การจัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลกิจกรรมของคณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการ
ที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณาจารย์และบุคลากร เพ่ือให้ครอบคลุมการประสานงานของกิจกรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัยต่างๆ หรือหน่วยงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายนายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี พิจารณาประเด็นในข้อ ๓) ว่ามีความประสงค์อย่างไรและน าสรุปให้คณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยทราบอีกครั้งหนึ่ง 

  4. การสร้างจริยธรรม คุณธรรม 
   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แถลงจุดยืนว่า สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจะร่วมต่อต้านบุคลากรที่ขาดคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือสร้างสังคมท่ีดีต่อไป 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

  5. การปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานในมหาวิทยาลัย : การส ารวจความคิดเห็นของ
ความต้องการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ควรมีการแจกแบบสอบให้แก่คณาจารย์
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพ่ือส ารวจความต้องการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมปรับปรุง
สวัสดิการให้เป็นปัจจุบันและค านึงถึงความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลตามที่อธิการบดีได้มอบหมาย             
โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มอบให้รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่างแบบสอบถาม          
เรื่องความต้องการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมน าเสนอในการประชุมสภาคณาจารย์และ             
ข้อราชการครั้งต่อไป 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล จัดท าเล่มสรุปสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยให้คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบ จากนั้นท าแบบส ารวจความพึงพอใจของ
คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อเสนอจากสภาคณาจารย์และข้าราชการไว้พิจารณา และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไปศึกษาข้อมูลเพื่อด าเนินการในล าดับต่อไป 

 4.4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 (NACC Integrity Awards) 
  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 

 

 



๑๑ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยควรเตรียม             
ความพร้อมและร่วมกันพิจารณาว่า มหาวิทยาลัยต้องผ่านเกณฑ์ในเรื่องใดบ้างถึงจะได้ชื่อว่าเป็นองค์กรโปร่งใส
ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด มอบหมายให้คณะและหน่วยงานต่างๆ พิจารณาน าตัวชี้วัดเหล่านี้ไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.5 การจัดงาน “๑๒๘ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิมพานต์  
ในการจัดงาน 128 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุธลา และส านักกิจการนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน  
ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน 
กัณฑ์หิมพานต์ ประดิษฐานบริเวณหน้าจั่ว อาคาร 1 หน้าห้องประชาสัมพันธ์ เพ่ือเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา  
ร่วมบริจาคและร่วมเป็นเจ้าภาพ และในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยได้ร่วมเป็นเกียรติ
ในการแถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวน  
ให้ประชาชนร่วมบุญมหากุศลโดยทั่วกัน ในการนี้มหาวิทยาลัยได้เชิญชวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วม
บริจาคเงินท าบุญเพ่ือเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และมอบหมายให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รวบรวมเงิน
บริจาคดังกล่าว และน าแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) เพ่ือทราบ และเชิญชวน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบกัณฑ์เทศน์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วัน
จันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14             
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.2 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 
  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 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๒ 

 

 ๕.3 การคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา เพื่อรับรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน “หม่อมงามจิตต์  
บุรฉัตร” 
  มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษา           
ทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา                 
เพ่ือรับรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ครั้งที่ 31 ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2559 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เสนอชื่ออาจารย์ระดับอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.4 ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด มรดก วัฒนธรรมและจริยธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดมรดก 
วัฒนธรรมและจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 17 – 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ส านักสงฆ์  
วัดเขาตะแบง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  แต่ในการจัดโครงการดังกล่าวเกิดเหตุการ ณ์ขัดข้อง                 
จึงไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดการที่ได้รับอนุมัติ ทางศูนย์ฯ จึงได้แนบส าเนาโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ 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 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.5 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้ส่งหนังสือไปถึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ             
ณ ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือเข้าร่วมประชุมและหารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง ECU กับ BSRU ในระหว่าง
วันที่ 23 – 30 เมษายน พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.6 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chemistry Rally @ BSRU 
  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานผลการด าเนินโครงการอบรม  
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 ส านักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียน
คู่มือการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก และได้ท าสรุปผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 92 คน และมีผู้ตอบแบบ
ประเมิน จ านวน 91 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรม การจัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์สปา 
จังหวัดระยอง และได้สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 37 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 37 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 รายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต  วณิชยานันต์ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการ “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 รายงานผลการด าเนินโครงการ ของคณะครุศาสตร์ 
  คณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตภายในคณะครุศาสตร์ และโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ในการสร้าง
คุณประโยชน์และเป็นสื่อกลางการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป  
ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



๑๔ 

 

 ๕.12 รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รายงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ :การพัฒนา  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ จังหวัดชลบุรี  
เมื่อวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอก            
สถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ 
  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 พ.ศ.
2559 และวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.14 ขอน าส่งเล่มสรุปผลโครงการฯ 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท าโครการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน           
กับผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้น าส่งเล่มรายงานสรุปการด าเนินงาน เพ่ื อน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.15 การด าเนินงานของศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
  ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ด าเนินการโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้งานสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และอินเทอร์เน็ต ของประชาชน และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการ
ส ารวจตามโครงการดังกล่าว ได้ลงเผยแพร่ใน สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และหนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๕ 

 

 ๕.16 รายงานการไปปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง ได้รายงานการเดินทางไปแสดงดนตรีไทย ในงานสมโภช
พระพรหมประจ าปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม  สว่างอารมณ์ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการดนตรี และ
นายสุรกานต์ วนสินธิ์ นิสิตภาควิชาดนตรีไทย ร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ระหว่างวันที่ 26  – 29 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ เมืองเสิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.17 แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท าแบบฟอร์มการน าเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระ 
การประชุม ส าหรับให้หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการน าเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดพร้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ให้เป็นไปตามข้ันตอน เพ่ือการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

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 อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.20 ขอเชิญเข้าร่วมงาน สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 2559  
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา  เข้าร่วมงาน 
สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 2559 ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 07.00 – 17.30 น.           
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

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



๑๖ 

 

  2) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม “ธรรมะ
อารมณ์ดีสัญจร” ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
และรายการความก้าวหน้า การด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 
กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึง 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 
  3) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งสรุปภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมนิสิตนักศึกษาพิการของ
มูลนิธิธรรมิกชน และตรวจเยี่ยมศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS Center ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.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 พ.ศ.2559 ณ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 2704A 

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 ในวันจันทร์ที่ 1๖ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑๓.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.2 ขอเชิญร่วมงานท าบุญวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมงาน
ท าบุญวันขึ้นปีใหม่ ในวันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 ก าหนดเวลาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและข้อมูลด้านวิชาการ 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าก าหนดเวลาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
ข้อมูลด้านวิชาการ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องในการใช้ข้อมูลส าหรับจัดการและเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) รายงานจ านวนผู้มารายงานตัว (ภาคปกติ) จ าแนกตามประเภทการรับ ปีการศึกษา 
2559 
  2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วันชดเชยการเรียนการสอน (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2             
ปีการศึกษา 2558 
  3) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องปฏิทินวิชาการ ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
 



๑๗ 

 

  4) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องปฏิทินวิชาการ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และ
ก าหนดวันสอนชดเชย ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.4 การตรวจสอบการเงินและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีก าหนดเข้าตรวจสอบการเงินและพัสดุของ
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 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


