๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/๒๕๕9
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 13.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
8. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๓. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
๑๕. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
1๖. นางสาวอรุณี
1๗. อาจารย์ ดร.ปวิช
1๘. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
๑๙. อาจารย์ทวีศักดิ์
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
2๖. อาจารย์ณัฐมน
2๗. อาจารย์ศศิกัญชณา
2๘. อาจารย์วิเชียร
๒๙. อาจารย์วรัญญา
3๐. อาจารย์ ดร.ทัชชญา
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์
๓๒. อาจารย์กันยาวรรนธ์

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วิไลลักษณ์
ทองสิน
วณิชยานันต์
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
พุทธลา
ศิริสวัสดิ์ชัย
ผ่องพิทยา
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชาตรี
เย็นเอง
ทุวิลา
กิติวงศ์วัฒนชัย
วรรณบวรเดช
อภิรัตน์วรเดช
กาเนิดสินธุ์

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒

3๓.
3๔.
3๕.
3๖.
3๗.
3๘.
๓๙.
4๐.
4๑.
4๒.
4๓.
4๔.
4๕.
4๖.
4๗.
4๘.
๔๙.
5๐.
5๑.
5๒.
5๓.
5๔.
5๕.
5๖.
5๗.
5๘.
๕๙.
6๐.
6๑.
6๒.
6๓.
6๔.
6๕.
6๖.
6๗.
6๘.
๖๙.
7๐.
7๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์ ดร.ธิดา
อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
อาจารย์ภัทิรา
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์อดิเรก
อาจารย์วรศิริ
อาจารย์ชัชศรัณย์
อาจารย์ ดร.คณกร
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์วาปี
อาจารย์จีระพันธ์
อาจารย์สมภาศ
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์ยุวรัตน์
อาจารย์อัมพร
อาจารย์สิริชัย
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์พรรณา
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์ธีรถวัลย์
อาจารย์เชิดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปรียาภรณ์
นางบุษบงค์

สกุลกิม
อมร
มงคลเคหา
สะอาดเอี่ยม
มาศมาลัย
ใจเย็น
วัชรพัฒนกุล
ผลเจริญ
จิตคงคา
สว่างเจริญ
ศรีหามี
คงอินทร์
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
โชติกิจนุสรณ์
ปฏิเวธวิทูร
จงใจรักษ์
เลิศณรงค์
เอี่ยมสอาด
มณีอินทร์
พูนพิน
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
พัดเอี่ยม
ปานกลาง
นิลผาย
บัวทอง
วาตะ
สืบสวัสดิ์
วงษ์พันทา

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการกองกลาง

๓

7๒. นางสาววรรณดี
7๓. นางมรกต
7๔. นายอภิชาติ

อัศวศิลปะกุล
ภู่ทอง
สิงห์ชัย

ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๓. อาจารย์ ดร.ปัทมา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณจิตร
5. อาจารย์วนิดา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
8. อาจารย์ขวัญนภา
9. อาจารย์จักรพงษ์
1๐. อาจารย์สายฝน
๑๑. อาจารย์ปณิตา
๑๒. นายสุวิทย์

มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วัฒนพานิช
แก้วศรีมล
ชื่นชัน
จิตรภิรมย์
แรงเพ็ชร
วัจนรัตน์
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
แจ้ดนาลาว
มุดทะเล

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญเพ็ญ
2. ดร.จานงค์
3. อาจารย์อภิญญา

หงส์ทอง
ตรีนุมิตร
หนูมี

หัวหน้าพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่การประชุม
๑.
นางวลินเนศวร์
2.
นางสาวสุนิสา
3.
นางสาววิลาวรรณ
4.
นางสาววรรณฤดี
5.
นางสาวภรทิพย์

ธีรการุญวงศ์
รีรานนท์
ดวงลิวงษ์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชาสัมพันธ์รับซื้อข้าวจากเกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์ม า แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประชาสัมพันธ์รับซื้อข้าวจาก
เกษตรกร เป็นการขอความช่วยเหลือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในโครงการบรรเทาความเดือดร้อน

๔

ให้กับเกษตรกร เนื่องจากราคาข้าวตกต่าหากผ่านพ่อค้าคนกลาง ทาง คสช. จึงมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรโดยการ
ขายตรงกับผู้บริโภค
มติที่ประชุม

รับทราบ การประชาสัมพันธ์รับซื้อข้าวจากเกษตรกร

1.2 ขอความร่วมมือถ่ายทามิวสิควิดีโอเพลง เพลง เดิมพันที่ยิ่งใหญ่ "รวมใจถวายความอาลัย พ่อแห่ง
แผ่นดิน"
บ้านสมเด็จฯ เอนเตอร์เทนเมนท์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ กองทัพบก
จัดทามิวสิควิดีโอเพลง "เดิมพันที่ยิ่งใหญ่" ขึ้นเพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช โดยได้รับเกียรติจากศิลปินชื่อดัง ร่วมการถ่ายทามิวสิควิดีโอเพลง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และหวังให้งานชิ้นนี้
"เป็ น สมบั ติ ข องคนไทยทั้ ง แผ่ น ดิ น " จึ ง ขอความร่ ว มมื อ คณะผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ บุ ค ลากร และนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมถ่ายทามิวสิ ควิดีโ อ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา
09.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน และนายสุวิทย์ มุดทะเล ดาเนินการด้าน
สถานที่ในการถ่ายทามิวสิควิดีโอ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุ ก ารฯ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และ
ผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม
9/2559

รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่ า ง) ค าสั่งฯ เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการกองทุน สวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์เ กื้อกูลพนักงาน
มหาวิทยาลัย และ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ รั บ มอบหมายให้ จั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ า พระยา เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัส ดิการและสิ ทธิประโยชน์เกื้อกูล พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย และ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากคณะกรรมการ
ดังกล่าวบางตาแหน่งได้ครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ว แต่ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งใหม่ จึงได้จัดทาร่างคาสั่งฯ
ทั้งสองฉบับดังกล่าว
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ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง ดังนี้
1) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกองทุ น สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ กื้ อ กู ล พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1) ผุ้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
4) ……………………………………………………
5) ……………………………………………………
6) ……………………………………………………
7) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
8) นางบุษบงค์ วงษ์พันทา
9) นางมรกต ภู่ทอง

อธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2) แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1) ผุ้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม
4) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
5) นางสาวบุญถึง สัมมาโภชน์
6) อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล
7) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
8) นางมรกต ภู่ทอง
9) นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล
10) นางสาวพรลภัส ธานี
11) นางสาวจิตอุสา เจียมจิตร

อธิการบดี
รองอธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
คณบดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล

เจ้าหน้าที่กองคลัง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้ง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย
และ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุน พนั กงานมหาวิท ยาลั ย และมอบหมาย นางสาววรรณดี อัศวศิล ปกุล จัดท า
หนังสือเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อคัดเลือกตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการฯ และผู้ช่วยเลขานุการ
ควรเป็นตัวแทนจากกองนโยบายและแผน 1 คน
4.2 การทบทวนคาสั่งแต่งตั้งกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน
1.สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ จั ด ท าค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย
ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และได้มี
การแก้ไขคาสั่ งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน ในบางส่ ว นโดยกรณีที่มีบุคคลในตาแหน่งบริหาร
เปลี่ยนแปลงให้มีการแต่งตั้งบุคคลแทนในตาแหน่งที่ว่างโดยให้อธิการบดีจัดทาเป็นคาสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ ตามความในวรรคท้ายของคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2558 และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้เป็นอานาจของนายกสภามหาวิทยาลัย
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2. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ได้มีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญห า
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559
3. กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่า ตามข้อ 13 ของคาสั่งหัว หน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้กาหนดอานาจให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคาสั่ง
หั ว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติฯ ประกอบกับมีส ถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ได้หารือแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการดาเนิ นงานตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฯ แล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559
แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวจึงแจ้งมายังสถาบันอุดมศึกษาอีกครั้ง เพื่อให้เกิดหลั กการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และการวินิจฉัยของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยจึงเห็น
ควรให้มีการทบทวนคาสั่งสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และ
สถาบัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการพิจารณาทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจา
คณะ สานัก และสถาบัน เพื่อปรับแก้ไขรายชื่อคาสั่งให้ถูกต้องต่อไป
4.3 (ร่าง) โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจ
ลูกสุริยะ ครั้งที่ 2” ประจาปีการศึกษา 2559
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ก าหนดจั ด โครงการ
คื น สู่ เ หย้ า ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา “สานสายใย รวมใจลู ก สุ ริ ย ะ ครั้ ง ที่ 2” ขึ้ น
ในวัน พฤหั ส บดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ ห้ องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 และ
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประเด็นเพื่อพิจารณา
1. อนุ มั ติ (ร่ า ง) โครงการคื น สู่ เ หย้ า ศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
“สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2” ประจาปีการศึกษา 2559
2. อนุ มัติ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2559
3. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล คนดีศรีสมเด็จ ประจาปี 2559
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา “สานสายใย รวมใจลู กสุ ริยะ ครั้งที่ 2” ประจาปีการศึกษา 2559
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี
2559 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
สมควรได้รับรางวัล คนดีศรีสมเด็จ ประจาปี 2559 เพื่อปรับแก้ไขและดาเนินการจัดทาประกาศต่อไป
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4.4 (ร่าง) คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเ กียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ วง บุนนาค) ประจาปี 2560(ร่าง) โครงการ (ร่าง) กาหนดการ และ
(ร่าง) รายละเอียดการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ กาหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่ง
การเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี
2560 เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 14,18,19,28 และ
29 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทา (ร่าง) คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดกิจ กรรมเชิดชูเกีย รติและการจัดงานวัน คล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ว ง บุนนาค)
ประจาปี 2560(ร่าง) โครงการ (ร่าง) กาหนดการ และ (ร่าง) รายละเอียดการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ
และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายทุกฝ่ายตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมและนาส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เพื่อนาเข้าที่ประชุมกองทุนพัฒนามหาวิทยาลั ย และ
มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.วิโ ฬฏฐ์ วัฒ นานิมิต กูล และผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เสนอรูปแบบ
นิทรรศการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน
4.5 โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตสาขาความเป็น
เลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอโครงการสนับสนุนหน่วยงานระดับคณะสาหรับเตรียม
ความพร้อมการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) สาหรับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งระยะเวลา
การดาเนินการ คือ เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2559 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 สาขาวิชา ได้แก่ การแพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 1 สาขาวิชา ได้แก่ คหกรรมศาสตร์ จานวน 619 คน และได้รับเงิน
สนับสนุน จานวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตสาขา
ที่เน้นความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2559 และมอบหมายทุกคณะจัดสรร
งบประมาณบางส่วนสาหรับนิสิตสาขาอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสาขาเน้นความเป็นเลิศตามความเหมาะสม เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกหลักสูตร
4.6 ขอหารือเงินฝากประจาครบกาหนดเงินฝากประจาพิเศษ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อปี
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากประจาของธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี
461-626149-6
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รายได้จากการบริการตามภารกิจ)
โดยฝากประจา 11 เดือน ครบกาหนดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เป็นเงินจานวน 15,000,000.00 บาท (สิบห้า
ล้านบาทถ้วน) จึงขอหารือเพื่อนาฝากประจา 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อปี ตามหนังสือเสนออั ตรา
ดอกเบี้ยของธนาคาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การนาเงินฝากประจาพิเศษ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อปี

๘

4.7 การจัดประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ 8
(The International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference : I-SEEC 2017)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาหนดจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ 8 (The 8 th International Science,
Social Science, Engineering and Energy Conference : I-SEEC 2017 ) ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จังหวั ดชลบุรี และได้ขอความอนุเคราะห์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้า
ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อสนับสนุนการจั ดประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ เป็นเงินจานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) โดยจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน ในการนาเสนอผลงานวิจัย จานวน 6 เรื่อง และที่พัก จานวน 3 ห้อง
ในวันจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
8th

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประสานเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติฯ
4.8 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ช ลิ ต วณิ ช ยนั น ต์ ได้ น าข้ อ มู ล ของโครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค วามหลากหลาย
ทางชีว ภาพ วิถีชีวิตและภูมิปั ญญาท้องถิ่น มาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติโ ครงการฯ และการ
พิ จ ารณา (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารศู น ย์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ วิ ถี ชี วิ ต และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 ตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิ ต วณิชยานันต์ ดาเนินการโครงการจัดตั้ง ศูน ย์
ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สมบูรณ์และนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.9 (ร่ า ง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยา ว่า ด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.
2559
ตามที่สานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการแก้ไขเนื้อหา
ข้อความและสาระสาคัญของระเบียบมหาวิทยายาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่ าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา
พ.ศ.2548 และจัดทา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่ าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.
2559 นาเข้าวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17
สิ งหาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมติที่ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายให้ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ส ายั ณ พุทธลา เปรียบเทียบระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยา ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึ กษา ระหว่าง พ.ศ.2548 กับ พ.ศ.2559
เพื่อให้เห็นเนื้อหา ข้อความและสาระสาคัญ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขและนาเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อ ไปนั้น
สานักกิจการนิสิตนักศึกษาจึงจัดทาตารางเปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
ธรรมนูญนิสิตนักศึกษา ระหว่าง พ.ศ.2548 กับพ.ศ.2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2559 ได้ให้คาแนะนาไว้
มติที่ประชุม
ต่อไป

รับทราบ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนาไปพิจารณาเพื่อดาเนินการแก้ไข

๙

4.10 รายงานแผนยุทธศาสตร์ “Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดนโยบายและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลั ย
ในการดาเนินการต้องปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้สอดคล้องกับโอกาสและความ
ท้าทายของอุดมศึกษาที่ต้องเร่งปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งในระสั้นและระยะยาว โดยคานึง ถึงศักยภาพความเป็นเลิศของ
สถาบันให้สามารถผลิตบัณฑิต องค์ความรู้และงานวิจัย ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมและตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น กองนโยบายและแผน สานั กงานอธิการบดีจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ “Reprofiling
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน และในส่วนของจุดเด่นจุดเน้น
ควรเป็นโครงการใหญ่และโดดเด่น และนาส่งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
4.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจาปี
2560
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจาปี 2560 ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการสร้างค่านิยมองค์กร “MORALITY” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วยการทาบุญตักบาตร เพื่อน้อมราลึกถึงผู้ที่ มีพระคุณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา การยกย่องผู้บริหารและบุ คลากรดีเด่น การสดุดีบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี และบุคลากรที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในรอบปี 2559
มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดงานปีใหม่ ประจาปี 2560 ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 และมอบหมายผู้ที่
เกี่ยวข้องคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่
ประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕๕9
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.2 สรุปสาระจากการประชุมที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย)
“ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ” ได้สรุป
สาระสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)
ครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ดังนี้
1. สาระสาคัญจากการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2559 ในส่วนของ
“การพัฒนาหลักสูตร” สรุปได้ดังนี้
1.1 อธิการบดีพิจารณาแล้วว่า ยังคงมีหลักสูตรต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา และยัง
ไม่ได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อยู่เป็นจานวนมากกว่า 70 หลักสูตร จึงได้นาเสนอ

๑๐

ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาถึงข้อจากัดดังกล่าว จึงมีมติในหลักการว่าสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาหลักสูตรต่างๆ
ที่นาเสนอในภาพรวม ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งต่อหลักสูตรต่างๆ ให้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างรัดกุม
และละเอียดถี่ถ้วน พร้อมขอให้สภาวิชาการพิจารณาตรวจสอบอย่างละเอียดเช่นเดียวกัน
1.2 ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)
ได้กาหนดกลยุทธ์ เพื่อรองรับการพิจารณาหลักสูตรที่จะนาเสนอเป็นจานวนมากในเวลาจากัด ดังนี้
1) กาหนดให้คณะกรรมการของที่ประชุมคณบดีฯ ได้แบ่งประเด็นหัวข้อการพิจารณา
หลักสูตร โดยใช้ความถนัดและเฉพาะทางของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้สามารถพิจารณาได้อย่างเจาะลึ กและ
ดาเนินการได้กับการพิจารณาหลักสูตรจานวนมาก
2) ก าหนดให้ มี ร อบการประชุ ม เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น เดื อ นละ 2 ครั้ ง ในระหว่ า งเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2560 รวมทั้งหมด 6 ครั้ง
1.3 ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ร่ว มกันสรุปเป็นแนวทางการปฏิ บัติ
เดียวกันในประเด็นต่อไปนี้
1) เนื่องจากอยู่ในช่วงระยะเวลารับสมัครและสอบคัดเลื อกนิสิต/นักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2560 จึงขอให้คณะหารือกับสาขาวิชาและตัดสินใจว่าจะเปิดสอนในหลักสูตรใดบ้าง แล้วแจ้งให้
สานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
2) กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (จานวนเล็กน้อย) ที่ยังไม่ครบวงรอบการพัฒนา
และมีความประสงค์จะใช้หลักสูตรดังกล่าว เปิดรับนิสิต/นักศึก ษาต่อไปจนครบวงรอบการพัฒนานั้น เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560
จึงเป็นการสมควรที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลั กสูตรจะได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 ไปพร้อมๆ กัน
2. สาระสาคัญของการประชุมที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559 และครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นการหารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครนิสิตนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 โดยมีอธิการบดีเป็นประธานการประชุม และมีผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้แทน จากกองคลั ง
ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และส านั ก คอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย มี ข้ อ สรุ ป ของการก าหนดกลยุ ทธ์
ในการประชาสัมพันธ์ในลักษณะการให้ทุนการเรียนและการให้ที่นั่งเข้าเรียน ดังนี้
ประเภทการคัดเลือก
ลักษณะการให้ทุน/การให้ที่นั่งเข้าเรียน
จานวน*
1. รับตรง
- ให้ทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต”
66 ทุน
ส าหรั บ ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ค ะแนนสู ง สุ ด ของแต่ ล ะสาขาวิ ช า (66 สาขาวิชา)
(รวมกันทุกรอบ)
- โดยให้การยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ภายใต้เงื่อนไข
ต้องมีผลการเรียนของแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดไว้
2. รั บ โดยพิ จ ารณา - ให้ทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต”
จ า ก ผ ล ก า ร ส อ บ ส าหรั บ ผู้ ที่ส มัครเข้าเรียนประเภทใช้ผ ลการสอบ GAT/PAT
GAT/PAT
ใน 13 สาขาวิชาที่ระบุไว้ว่า “เป็นสาขาวิชาความเป็นเลิศ”

13 ทุน

๑๑

- โดยให้การยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ภายใต้เงื่อนไข
ต้ อ งมี ผ ลการเรี ย นของแต่ ล ะภาคเรี ย นตามเกณฑ์ ขั้ น ต่ า
ที่กาหนดไว้
3. รั บ โดยพิ จ ารณา - ให้ทุน “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด” ในโครงการ
จ า ก ผ ล ก า ร เ รี ย น “ทุน ศรี สมเด็ จ ” สาหรับผู้ที่มีผลการเรียนในระดับ ม.ปลาย
(GPA) ในระดับมัธยม หรื อ ปวช. ในระดั บ สู ง ที่ ส มั ค รเข้ า เรี ย นใน 13 สาขาวิ ช า
ศึกษาตอนปลาย และ ที่ระบุไว้ “เป็นสาขาความเป็นเลิศ”
ปวช.
- ผู้สมัครเข้าโครงการต้องมีผลการเรียน ดังนี้
1) ระดับ ม.ปลาย มีคะแนน GPA 3.20 ขั้นไป
2) ระดับ ปวช. มีคะแนน GPA 3.50 ขั้นไป
- เกณฑ์การคัดเลือก
1) สอบคัดเลือก (ใช้ข้อสอบเป็นการเฉพาะ) โดยสอบผ่าน ทุก
วิชา และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80 %
2) กรณีสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์รับทุน แต่ได้คะแนนตั้งแต่
50 % ขึ้นไปมีสิทธิ์จะได้รับการพิจารณาเข้าเรียนในสาขาวิชา
ที่เลือกโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกใหม่

ประมาณ
40 ทุน

ประเภทการคัดเลือก
ลักษณะการให้ทุน/การให้ที่นั่งเข้าเรียน
4. รั บ โดยพิ จ ารณา - ให้ทุน “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด” ในโครงการ
จาก “ความสามารถ “ทุนพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสู่ความเป็นเลิศตามความสามารถ
พิเศษ”
พิเศษ”
ส าหรั บ ผู้ ที่ ส มั ค รเข้ า เรี ย นโดยใช้ ค วามสามารถพิ เ ศษต่ า งๆ
ได้แก่ ด้านดนตรี นาฏยศิลป์ ศิลปะและการแสดง พลศึกษา
และอื่นๆ
- โดยให้ ทุน ตลอดหลั กสู ตรหรื อสิ ทธิ์ ที่นั่ ง เข้า เรี ยนในลั ก ษณะ
ต่างๆ ตามความโดดเด่นด้านความสามารถพิเศษ ดังนี้
 ระดับชาติ & นานาชาติ ได้รับทุน “ยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาทั้งหมด”

จานวน*

 ระดับจังหวัด ได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต”
 ระดั บท้องถิ่น ได้รับสิทธิ์ “ที่นั่งเข้าเรี ยนในสาขาวิชา
ที่เลือก”
- การพิจารณารับเข้าทั้งทุนและที่นั่งโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น
เป็นการเฉพาะ
ทั้ ง นี้ ก า ร ใ ห้ ทุ น แ ล ะ สิ ท ธิ์ ที่ นั่ ง เ ข้ า เ รี ยน ใ นกลุ่ ม นี้
ไม่ ด าเนิ น การ ในหลั ก สู ต ร คบ. 5 ปี และหลั ก สู ต รที่ มี ส ภา
วิชาชีพกากับ เนื่อ งจากมีเ กณฑ์ร ะบุใ ห้รับ เข้า ด้ว ยการสอบ
คัดเลือก

10 ทุน
10 ทุน
สาขาวิชาละ
3 ที่นั่ง
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* จานวนทุนและสิทธิ์ที่นั่ง อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่ าวเพิ่มเติมว่า การประชาสั มพันธ์มหาวิทยาลัย
ควรประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ตั้งแต่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป และนาเสนอกลยุทธ์การให้ทุนการเรียนและ
การให้ที่นั่งเข้าเรียนให้แก่นักเรียนในกรุงเทพและต่างจังหวัดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.3 โครงการร่วมถวายความอาลัยและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
ตามที่ได้มี ป ระกาศส านั ก พระราชวั ง เรื่อง พระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559
ถือเป็นการสูญเสียและความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ า พระยา จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการร่ ว มถวายความอาลั ย และน้ อ มร าลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณาธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยดาเนินกิจกรรมถวายความ
อาลัยและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทั้งสิ้น 14 กิจกรรม
ดังนี้
ที่
1
2

3
4
5
6
7
8

วัน/เดือน/ปี
14 ต.ค. 59
17 ต.ค. 59

กิจกรรม
พิธีน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัย
จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
แนวปฏิบัติการดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
14 – 21 ต.ค. 59 การตกแต่งสถานที่ การจัดทาป้าย
การวาดภาพ การแต่งคากลอน
เพื่อถวายความอาลัย
14 – 28 ต.ค. 59
การลงนามถวายความอาลัย
14 – 28 ต.ค. 59
การจัดทาเว็บไซต์ถวายความ
อาลัย

สถานที่
อาคาร 1 ชั้น 4
-

-

-

14 ต.ค. 59 – 31 จัดนิสิตชมรมสุริยะอาสาพยาบาล
ต.ค. 60
ดูแลประชาชนที่มาถวายความ
อาลัย
23 ต.ค. 59
การบรรเลงดนตรี

ท้องสนามหลวง

60,000

สถานที่สาธารณะ
ต่างๆ

-

10 พ.ย. 59

เจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม
พระศพ ครั้งที่ 1
เจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม
พระศพ ครั้งที่ 2

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

35,000
คณะ ศูนย์/สานัก

วัดประดิษฐาราม
50,000
พระบรมมหาราชวัง

คณะ ศูนย์/สานัก
สานัก
ประชาสัมพันธ์และ
สานักคอมพิวเตอร์
ชมรมสุริยะอาสา
พยาบาล
วิทยาลัยการดนตรี
และสานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
ผศ.พิษณุ
อ.สิริชัย
อ.ดร.ปัทมา

๑๓
9

14 ต.ค. 59 –
31 ต.ค. 60

10

พ.ย. – ธ.ค. 59

11

21 ม.ค. 60

12

ต.ค. 59 – ต.ค.
60

13

ก.ค. 60

14

14 ก.พ. 60

กิ จ กรรมน้ อ มร าลึ ก และเผยแพร่
รูปแบบต่างๆ
9.1 จัดทา Bulletin ฉบับพิเศษ
9.2 จัดนิทรรศการ
9.3 จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี
โครงการจัดทา MV
“บ้านสมเด็จฯ รวมใจถวายอาลัย
พ่อแห่งแผ่นดิน”
พิธีทาบุญ 100 วัน
โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จาก
โครงการพระราชดาริจดั ทา
ผลผลิตต่างๆ เพื่อแจกประชาชน
จัดประชุมนาเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติและ
นานาชาติเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
โดยคณาจารย์ นิสติ นักศึกษา
(ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย)
จัดส่งนิสติ เข้าร่วมอุปสมบท
ในวันราชภัฏร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ จานวน
ไม่น้อยกว่า 29 รูป (จานวนทั้งสิ้น
999 รูป จาก มรภ. 38 แห่ง)

-

ของแต่ละ
หน่วยงาน

คณะ ศูนย์/สานัก

สนามฟุตบอล

80,000

สาขาวิชาธุรกิจ
บันเทิง

อาคาร 1 ชั้น 4

110,000

ผศ.พิษณุ
สานักศิลปะฯ

-

200,000
และจากหน่วยงาน

คณะ ศูนย์/สานัก

-

200,000

คณะ ศูนย์/สานัก

มหาวิทยาลัย

150,000

ผศ.พิษณุ
สานักศิลปะฯ

มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น โครงการร่ ว มถวายความอาลั ย และน้ อ มร าลึ ก ถึ ง
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๕.4 ค าสั่ง เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการรวบรวม ทบทวน ปรั บปรุ ง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และหน่ ว ยงานราชการอื่ น ๆ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวนโยบาย
ในการบริ ห ารงาน ทั้ ง ในภาพรวมระดั บ ประเทศ และระดั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ ง ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ออกข้อบังคับและแนวปฏิบัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมในปัจจุบันและต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัดทาคาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวม พิจารณา ทบทวน
ปรั บ ปรุ ง ข้อบั งคับ ระเบี ย บ และประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า 3.1 ด้านงบประมาณ การเงิน และการ
บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แก้ไขจาก “ว่าที่ร้อยตรี พิสิษฐ์ ศุกรโสจิ ที่ปรึกษา” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สนิท ชุนดี ที่ปรึกษา” และ 3.2 ด้านบริหารงานบุคคล แก้ไขจาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ที่ปรึกษา” เป็น
“ว่าที่ร้อยตรี พิสิษฐ์ ศุกรโสจิ ที่ปรึกษา”

๑๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่ าวเพิ่มเพิ่ม 3.5 ด้านกิจการนิสิตนักศึกษา ขอเพิ่มเติม
อาจารย์เชิดศิริ นิลผาย เป็นกรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบ และดาเนินการปรับแก้ไขคาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวม ทบทวน ปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป
๕.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกาหนดส่วนราชการและหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้มีฐานะเทียบเท่ากอง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
พ.ศ.2559 และอาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติราชภัฏ พ.ศ.2547 มีมิติให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกาหนดส่วนราชการ
และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้มีฐานะเทียบเท่ากอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายด้านการผลิ ตบัณฑิต ทั้งระดับปริญ ญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา
และสามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใฝ่รู้ใฝ่ เรียนตลอดเวลา
เน้นการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาในทุกด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเพิ่มขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษา และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เรื่ อง นโยบายการยกระดั บมาตรฐานภาษาอัง กฤษในสถาบัน อุ ดมศึ ก ษา เพื่อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยโดยมติของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในการประชุม
ครั้ ง ที่ 8/2559 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 13 ตุ ล าคม พ.ศ.2559 และอาศั ย อ านาจ ตามความในมาตรา 31
แห่งพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 โครงการสนับสนุนคณะสาหรับเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFP)
สาหรับนิสิตนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะดาเนินการจัด โครงการสนับสนุนคณะสาหรับเตรียม
ความพร้อมการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFP) สาหรับนิสิตนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อพัฒ นาทั กษะทางภาษาอัง กฤษ เจตคติเกี่ยวกับ การใช้ภ าษาอั งกฤษ ทักษะกระบวนการและทั ก ษะ
ความเป็นผู้นาให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในลักษณะค่ายภาษาอังกฤษทั้งระดับพื้นฐานและ
ระดับเข้มข้น ดาเนินงานโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน พ.ศ.2560 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนิสิต
นักศึกษาชั้น ปี ที่ 2 - 3 จากทุกคณะ จ านวน 1,200 คน รวมงบประมาณทั้งสิ้ น จานวน 12,810,700 บาท
(สิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

๕.8 รายงานสรุปการรับเงินทาบุญกฐินพระราชทาน และผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการ
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานฉลองพระกฐินพระราชทาน และงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจาปี
2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อบาเพ็ญ
กุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 ได้จัดทา
โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานฉลองพระกฐินพระราชทาน และวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559
เป็นการนาองค์พระกฐินพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย งานฉลองพระกฐินพระราชทาน
และงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 578 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ จานวน 373 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 64.53 จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
2. จานวนเงินในการทาบุญกฐินพระราชทาน จากบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้
- รายรับ
1,595,089.00 บาท
- รายจ่าย
1,593,089.00 บาท
คงเหลือ
2,000.00 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 จดหมายจาก National Pingtung University , Taiwan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัย National Pingtung
University , Taiwan เพื่ อ เรี ย นเชิ ญ ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด ประชุ ม ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ (the 1st
National and International Academic Conference on Education for Sustainable Locality Development)
ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และทางมหาวิทยาลัย National Pingtung University , Taiwan ได้มีหนังสือ
ตอบกลับแจ้งความประสงค์ยินดีร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว และอธิการบดี Prof.Mike, Y.K. Guu
ได้ มี ห นั ง สื อ แสดงความเสี ย ใจต่ อ การเสด็ จ สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
อาจารย์วาปี คงอินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ หัวข้อ “Education for Sustainable Locality Development” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 ทั้ ง นี้ มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี
มหาวิทยาลัย LIPA ประเทศฟิลิปปินส์ กาหนดเปิดรับบทความวิจัย/วิชาการ ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 1 เมษายน พ.ศ.2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้ นาเสนอโครงการตามพระราชดาริ
และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเวทีการจัดประชุมระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

๕.10 หนังสือจาก PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY และ TIANJIN NORMAL UNIVERSITY
ส านั กวิเทศสั มพัน ธ์และเครื อข่ ายอาเซียน ได้รับหนังสื อจาก PHNOM PENH INTERNATIONAL
UNIVERSITY เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และ TIANJIN NORMAL UNIVERSITY เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อแสดงความเสีย ใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 รายงานผลการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “ผลการด าเนิ น งานการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดาเนินงาน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559” เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 (อาคารรับรอง) มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 รายงานการเดินทางไปร่วมการประชุมกับคณะผู้บริหารของ Lipa City Colleges
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
ได้ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของ Lipa City Colleges ระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ กรุงมะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 ผลการดาเนินโครงการของคณะครุศาสตร์ ประจาเดือนตุลาคม 2559
คณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิต
ภายในคณะครุศาสตร์ โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ในการสร้างคุณประโยชน์และเป็นสื่อกลาง การเผยแพร่องค์
ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทั่วไป และโครงการสนองนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
เชิงบูรณาการ โดยมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ
คุณธรรม ในวันที่ 5, 13 และ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.14 ผลการดาเนินโครงการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดาเนินโครงการคูปองพัฒ นาครู
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้
1. จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการด าเนิ น งานและซั ก ซ้ อ มท าความเข้ า ใจกั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559
2. ดาเนินการพัฒนาให้แก่ครูในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จานวน
9 ราย และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จานวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559

๑๗

3. นาส่งรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาให้แก่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 ผลการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพ 3 มิติ และการประยุ กต์ ใ ช้
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพ 3 มิติ และการประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยใช้งบประมาณ จานวน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการอบรมสัมมนาเพื่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สู่การ
ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
กองนโยบายและแผน ได้สรุปผลความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้สู่การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.
2559 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กองบริ ห ารงานบุ คคล ส านั กงานอธิการบดี ได้ส รุปผลการวิเคราะห์ ค่านิยมองค์กร (Morality)
จากการแบ่งกลุ่มเพื่ อร่วมกิจกรรม Workshop ของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ
ห้องประชุมบ้านรับรอง ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
97 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 82 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัย 16 แห่ง ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างเครือข่ายศูนย์วิจัยความหลายหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในระยะเวลา 5 ปี กับสานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลั ยวิจัยแห่ งชาติ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2559 ณ หอประชุ ม ไพรพะยอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

๕.19 ข้อมูลการจัดทาบันทึกราชภัฏ ปี 2560
ส านั ก งานสภามหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จเจ้ าพระยา ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ของมหาวิทยาลั ย
ที่เป็นปัจจุบันส่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพื่อดาเนินการจัดทาสมุดบันทึกราชภัฏ ปี 2560 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 คาสั่งฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งฯ กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งฯ
ให้ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (สายสนั บ สนุ น ) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ อ านวยการกองนโยบายและแผน ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
กองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 ที่มีมติให้ นายอภิช าติ สิงห์ชัย ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.21 การปรั บแก้ประกาศ เรื่ อง “แนวปฏิบัติใ นการดาเนิน งานโครงการพัฒนาศูน ย์ค วามเป็น เลิ ศ
ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้ปรับแก้ประกาศ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาศูน ย์ ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลั ย ” ตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา กากับ และติดตามการดาเนิน งานของโครงการ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานฯ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.22 ขออนุญาตศึกษาต่อหลักสูตร ป.วิชาชีพครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีหนังสือ เรื่อง ขออนุญาตให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายสอน) ศึกษาต่อหลักสูตร ป.วิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร
ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 มีมติให้นาเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป เนื่องจาก ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559
คณะกรรมการพิจารณาการให้ ทุนพัฒนาบุคลากร มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ คาขอรับทุน
และจานวนเงินสนับสนุนการศึกษาต่อ โดยการศึกษาตามข้อ 4 ในระเบียบฯ ดังกล่าวได้นิยามไว้ว่า “การเข้ารับ
การศึกษาเพื่ อเพิ่ ม คุ ณวุ ฒิ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโทหรื อ ปริ ญญาเอกจากสถาบัน การศึ ก ษาทั้ ง ในประเทศ และ
ต่างประเทศเพื่อให้ได้คุณวุฒิทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น” ฉะนั้นการศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
จึงไม่อยู่ในอานาจการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติให้ใช้การยกเว้นค่าหน่ วยกิต เนื่องจากเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ที่ ส ามารถน ามาเป็ น ศั ก ยภาพทางวิ ช าการได้ ต่ อ ไป และให้ ง านวิ นั ย และนิ ติ ก าร
กองบริหารงานบุคคลทาสัญญาผูกมัดในกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙

๕.23 มติที่ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 17 ตุ ล าคม พ.ศ.2559
มีมติให้ นาวสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการ ณ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ในเรื่อง
การควบคุ ม ภายในและบริ ห ารความเสี่ ย ง การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนงบประมาณ และยุ ติ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ณ หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป (ยกเว้นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/สานัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) คณะวิ ท ยาการจั ด การ จั ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะฯ เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ การ
ดาเนินงานและพิจารณาการขออนุญาตดาเนินงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ครั้งที่ 19/2559 วันที่ 21 กันยายนและ ครั้งที่ 20 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559
2) สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ดาเนินการส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ประจาเดือนตุลาคม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดร.จานงค์ ตรีนุมิตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดาเนินการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ 2560 เพื่อกาหนดทิศทางของการปฏิบัติงานตรวจสอบและ
เผยแพร่ให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจรบริการวิชาการ : เปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 4.0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจรบริการวิชาการ : เปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 4.0 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย (2704A) อาคาร 27 ชั้น 4 และ
มีการแสดงผลงาน ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ อาคาร 1 ชั้น 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๐

6.4 โครงการ Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเ ชียร อิน ทรสมพัน ธ์ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ คณะครุศาสตร์ เข้าร่ว ม
โครงการ Enjoy Science Careers (สนุกกับอาชีพวิทย์) เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจ
และผลิต จากัด สถาบันคีนันแห่งเอเซีย เพื่อให้ความรู้ กระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนใน
การศึกษาวิช าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ผ่ านการเรียนรู้จากอาชีพต่างๆ
ที่น่าสนใจจานวน 10 อาชีพ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 การดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทราบ บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนิน
กิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทัศนศิลป์” ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นาชุมชน เรื่อง การบูรณาการภาระหน้าที่เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่
ผู้นาชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
3) โครงการดนตรีเพื่อผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4) โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ สาหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 การประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) รอบที่ 2
นางสาววรรณดี ศิลปอัศวกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer
Assessment) รอบที่ 2 จะเปิดระบบในวันที่ 10 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผ่านเว็บไซต์ http://pa.bsru.ac.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.7 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและประโยชน์ทับซ้อน รุ่นที่ 2
นางสาววรรณดี ศิลปอัศวกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันและประโยชน์ทับซ้อน รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง
อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๑

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

