๑

การประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2558
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๗. นางสาวอรุณี
1๘. อาจารย์ ดร.ปวิช
๑๙. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
๒๐. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๓. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๕. นายสุชาครีย์
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววรรณดี
2. นางมรกต
3. นายสุวิทย์

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
อินทรสมพันธ์
มีแก้วกุญชร
วิไลลักษณ์
ทองสิน
วณิชยานันต์
ลิ้มสุขวัฒน์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคํา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์
อัศวศิลปะกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
ผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อํานวยการสํานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย ฯ
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะ ฯ
ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ ฯ
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สระยายโสม
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ฯ

๒

4.
5.

นางบุญเพ็ญ
นางสาวกัลย์ธมน

หงส์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
2. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
3. นางบุษบงค์
4. นางจันทร์จิรา

มหาบรรพต
ทองคําสุก
วงษ์พันทา
ภระกูลสุขสถิต

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา 10.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กาหนดสวดพระอภิธรรมศพ บิดาอาจารย์มนต์ฤดี วัชรประทีป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บิดาอาจารย์มนต์ฤดี
วัช รประทีป ผู้ อํา นวยการโรงเรี ย นประถมสาธิต ถึ งแก่ กรรม เจ้าภาพตั้งศพ ณ วัด พญาปราบปั จจามิต ร
ตลาดพระประแดง จั ง หวัด สมุท รปราการ มี พิธีน้ํ าหลวงอาบศพ ในวันศุ กร์ที่ 12 มิถุ นายน พ.ศ.2558
เวลา 17.00 น. กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 19.00 น.
และกําหนดพิธีบรรจุศพ 100 วัน วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 09.30 น. ซึ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กําหนดรับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2558
เวลา 19.00 น. จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมสวดพระอภิธรรมศพในวันและเวลาดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การตั้งชื่อภาษาอังกฤษ ห้องประชุมของอาคารในมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ สืบเนื่องจากที่ได้รับมอบหมายให้สํารวจ
ชื่อห้ องประชุมของมหาวิทยาลั ย เพื่อตั้งชื่อภาษาอังกฤษ ขณะนี้การดําเนินงานใกล้ เสร็จแล้ว จึงขอความ

๓

อนุเคราะห์หน่วยงานที่มีห้องประชุม แต่ยังไม่มีชื่อควรตั้งชื่อห้องประชุมและส่งชื่อได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ เพื่อดําเนินการตั้งชื่อภาษาอังกฤษต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการโดยเร่งด่วน

3.2 โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ สืบเนื่องข่าวประชาสัมพันธ์จากสํานักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซีย น โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับ
นิสิตประเทศเพื่อนบ้าน ขณะนี้นิสิตนักศึกษาได้เดินทางถึงประเทศต่างๆเรียบร้อยแล้ว โดยในแต่ละประเทศจะ
ส่งข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสําหรับผู้บริหารที่จะเดินทางไปร่วม
พิธีปิด ได้มอบหมายงานเลขานุการแจกตั๋วเครื่องบินพร้อมเบี้ยเลี้ยงให้แต่ละท่าน โดยรายละเอียดรถรับ - ส่ง
ที่สนามบินจะแจ้งกําหนดการให้ทราบภายหลัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 การขอใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการร้าน LAWSON 108
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายั ณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องการขอใช้สถานที่
เพื่อประกอบกิจการร้าน LAWSON 108 และได้รับมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการประชุมหารือเรื่องพื้นที่
ทีไ่ ด้สํารวจไว้บริเวณอาคารเทคโนโลยอุตสาหกรรมและเกษตร เพื่อเปิดร้านค้าบริการให้แก่คณาจารย์ บุคลากร
และนิสิตนักศึกษา ซึ่งมีผู้ประกอบการ 2 ร้าน คือ LAWSON 108 และ 7-Eleven ที่ประชุมมีมติว่า เลือกร้าน
7-Eleven และได้ติดต่อประสานกับร้าน 7-Eleven แต่เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา 6 เดือนในการพิจารณา
สําหรับ LAWSON 108 ได้ให้ความสนใจสําหรับพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ร้าน LAWSON 108
เข้ามาดําเนินการตามที่ร้องขอในส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ส่วนร้าน 7-Eleven หากตอบรับกลับมาว่ามี
ความสนใจ จึงจะดําเนินการสํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมให้
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุ มั ติ ง บประมาณสนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ด าเนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง หอประชุ ม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์
อาจารย์จักรพงษ์ กังวานโสภณ รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งให้ที่
ประชุมทราบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จํานวน 12,000,000 บาท
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ ได้ประชุมพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของโครงการฯ และระบบต่างๆ
ที่จะเอื้อต่อการใช้งานตามเป้าหมาย มีความเห็นร่วมกันว่าควรของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม โดยมีเหตุผล
ดังนี้
1. ขอเสนอให้ ทํ า ห้ อ งน้ํ า เพิ่ ม อี ก 2 ชุ ด และแยกออกจากตั ว อาคารที่ เ ป็ น
อาคารอนุรักษ์เพื่อไม่ให้เกิดความชื้นที่อาจส่งผลต่ออาคารในระยะยาว

๔

2. ขอสร้างห้องพักนักแสดงและห้องน้ํา
3. ปรับระบบเครื่องปรับอากาศภายในโรงละครให้เป็นระบบ VRV เพื่อลดเสียงและ
การสั่นสะเทือนของเครื่องปรับอากาศ
4. ปรับระบบไฟฟ้าที่ป้อนเข้าอาคารหอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
๕. ปรับภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร
เพื่อ การดําเนิ น การเป็ น ไปด้ว ยความเรี ยบร้อย สํ า นัก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม จึ งขออนุมั ติ
งบประมาณจํานวน 12,122,985.73 บาท
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรปรับแก้เหตุผลในการของบประมาณสนับสนุน เพิ่มเติม
เนื่องจากมีเหตุผล 4 ข้อ แต่ปรากฎว่า รายละเอียดในหมวดการใช้งานมี 7 ข้อ ควรชี้แจงรายละเอียดให้สอดคล้องกัน
และเพิ่มห้องน้ําคนพิการ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และมอบหมายให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดํ า เนิ น การแก้ ไ ขแล ะนํ า เข้ า ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
4.2 รายละเอียดของงบประมาณในการปรับปรุงมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ได้ดําเนิน การสํ ารวจและจั ดทํางบประมาณรายการต่างๆ ที่จะใช้ในการปรับปรุงศูนย์อาหารและภูมิทัศน์
เพื่อรั บรองบั ณฑิต และรองรับ นิ สิตนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อความพร้อมและเกิดประโยชน์
แก่มหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1) ฝ่ ายอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้ อมดําเนินการสํ ารวจและจั ดทํางบประมาณ
รายการต่ า งๆ ที่ ส ามารถของบประมาณแผ่ น ดิ น ในปี 2560 เพื่ อ เป็ น การลดการใช้ จ่ า ยเงิ น รายได้
ของมหาวิทยาลัย
2) งานปรับปรุงศูนย์อาหารและภูมิทัศน์เพื่อรับรองบัณฑิต รายการที่ 2 แก้ไขเป็น
“การจัดซื้อเก้าอี้สนาม สําหรับบัณฑิต” และควรเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ที่สามารแยกออกจากกันได้
3) งานปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ อ าหารและภู มิ ทั ศ น์ เ พื่ อ รั บ รองบั ณ ฑิ ต รายการที่ 1
การปรับปรุงห้องอาหารอาคารช่อชงโค เนื่องจากมีผู้ประกอบการต่างๆ มีความประสงค์ที่จะมาจัดตั้ง ร้านค้า
จึ ง ขอให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จั น ทร์ วิ ภ า ดิ ล กสั ม พั น ธ์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สายั ณ พุ ท ธลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมคณะกรรมการโครงการร้านค้า เพื่อรับฟัง ข้อเสนอ
ของผู้ ป ระกอบการ ว่ า เห็ น ชอบหรื อ ไม่ เพื่ อ นํ า งบประมาณในส่ ว นนี้ ไปใช้ ใ นกิ จ กรรมอื่ น ต่ อ ไป
4) รายการอื่นๆ ควรมีผู้ที่จะพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ
5) เลือกสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสม สําหรับติดตั้งเครื่องทําน้ําดื่ม น้ําเย็น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และนําสรุปมติที่ประชุมแจ้งคณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2(122)/2558 เมื่อวันที่
26 มีนาคม พ.ศ.2558 มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 40 แห่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม พ.ศ.2558 จึงมีมติเห็นชอบถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60
พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการหา
ที่สุดมิได้กับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 รายงานการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) โดยฝ่ายเลขานุการ ทปอ.มรภ.
ได้จัดทํารายงานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 (123)/2558 เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมดังกล่าว มีประเด็น
สําคัญ ดังนี้ 1) การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ประชุม ทปอ. มรภ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดทําร่างคําประกาศราชสดุดี เฉลิมพระ
เกียรติคุณสมเด็จพระเทพฯ และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เป็นผู้ประสานงาน
2) โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับกลุ่มโรงแรมในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
มอบหมายอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุ ข ไปศึกษาข้อมูลโครงการดังกล่ าว ว่าจะสามารถนํา นิสิ ตนักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพฯ ได้หรือไม่ หรือการจัด
โครงการพัฒ นาบุ คลากรด้านการท่องเที่ย ว การอบรมเชิงปฏิบัติการสํ าหรับผู้ สอนด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรมร่วมกับโรงแรม เพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย
3) กรอบแนวคิดและประเด็นยุทธศาสตร์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศของกลุ่ม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มอบหมายให้ ค ณบดี ทั้ ง 5 คณะ และอาจารย์ ดร.สุ ทิ พ ย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์ ศึ ก ษา
รายละเอียดการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่นานาชาติ โดยจัดทําโครงการต่างๆรองรับแผนยุทธศาสตร์
การต่างประเทศของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป
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4) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ ฟการกุศลอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ของมูลนิ ธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย มอบหมายให้กองคลังดําเนินการสนับสนุนเงิน จํานวน 3,000 บาท
5) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2558 - 2567) สู่การปฏิบัติ มติที่ประชุม ทปอ.มรภ.มอบหมายให้อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานคณะทํางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยขอความร่วมมือ
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆส่ ง ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ดั ง กล่ า ว มอบหมายให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย
มหาบรรพต เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป

5.4 การขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยราชภัฏและการบริหารงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ 40 แห่ ง ได้ เข้ าพบรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ
เพื่อรับทราบนโยบายและแนวคิดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และได้นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาและเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดําเนินการ รวมทั้งได้
สรุปประเด็นข้อราชการและแนวนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากการประชุมหารือของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และ
การบริหารงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
มติที่ประชุม

รับทราบและดําเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

5.5 นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
ให้ ดํ าเนิ นการไปสู่ การปฏิ บั ติ ตามที่ คณะรั ฐมนตรี ได้ แถลงนโยบายต่ อสภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ รัฐบาลได้ นํ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสําคัญ โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิด ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 11 และแนวทางของคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ เป็ นแนวทางการกํา หนดนโยบาย
รัฐบาลได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557
– 2560) โดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน 7 ด้าน ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาเพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณลักษณะ
“อยู่อย่างพอเพียง”
มติที่ประชุม

รับทราบและดําเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

5.6 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 ในวันพฤหัสบดีที่
21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการ
ดังนี้ 1) จัดทําประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) กําหนดกระบวนการและขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

๗

เจ้าพระยา 3) จัดทําแบบเสนอชื่อและแบบประวัติและผลงานของผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารแนบดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเปิดรับ
การเสนอชื่ อผู้ สมควรดํ ารงตํ าแหน่ งนายกสภามหาวิ ทยาลั ย ระหว่ างวั นที่ 8 – 19 มิ ถุ นายน พ.ศ.2558
ณ สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 ในวันพฤหัสบดีที่
21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณุฒิ และ
คณะกรรมการสรรหาได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการ
ดังนี้ 1) จัดทําประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2) กําหนดกระบวนการและขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3) จัดทําแบบเสนอชื่อและแบบประวัติและผลงานของผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารแนบดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเปิดรับ
การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน พ.ศ.
2558 ณ ห้องรองอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 รายงานสถานภาพภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กระทรวงการคลังขอให้มหาวิทยาลัยกําชับเจ้าหน้าที่ เร่งรัดการดําเนินการ เรื่อง การรวบรวม
โครงการ/รายงานที่ไม่สามารถเริ่มดําเนินการหรือก่อหนี้ได้ทันภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยพิจารณา
เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการต่อหรือปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปดําเนิน
โครงการ/รายการอื่นที่มีความพร้อมภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ในการดําเนินการจะต้องมีความพร้อม
ที่จะดําเนินการและสามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันจะไม่ได้
รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อหนี้ต่อไปอีก
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 เตรียมข้อมูลผลงานสาคัญเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้หน่วยงานคณะ
สํานัก และสถาบัน จัดทําสรุปความสําเร็จของงานสําคัญหรืองานเด่น ของหน่วยงานที่ได้ดําเนินการในช่วงเวลา 1 ปี
ที่ผ่านมา โดยจัดทําเป็น power point ในลักษณะของ chart หรือแผนภูมิ ข้อมูล ตัวเลขเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
หน่วยงานละไม่เกิน 2 เฟรม และส่งมอบให้อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคําสุ ก ผู้ช่วยอธิการบดี ภายในวันที่ 26
มิถุนายน พ.ศ.2558 เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ ในวันที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ.2558 และให้หน่วยงานต่างๆจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งจะได้รับการตรวจประเมิน
ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๘

5.10 การตรวจสอบรถราชการ รถประจาตาแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติให้ส่วนราชการตรวจสอบ
รถราชการ รถประจํ าตําแหน่ ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง รถคันใดหมดความจําเป็นหรือใช้ในราชการต่อไป
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้ดําเนินการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทําลาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 ขอให้หน่วยงานส่งชื่อโครงการแผนปฏิบัติการภายใต้กลยุทธ์
กองนโยบายและแผน ได้ ดํ าเนิ นการเผยแพร่ แผนกลยุ ทธ์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 ประกอบกับการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2558 มีมติให้ทุกหน่วยงานนําส่งรายชื่อโครงการหลักๆ
ที่ตอบสนองตามตัวชี้วัดและมาตรการในแต่ละกลยุทธ์ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม
นางสาวทัศนีย์ รักรงค์ ตําแหน่งนิติกร ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 12 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระหว่าง
วันที่ 2 มีนาคม – 25 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า รวมเป็นเวลา 42 วัน ซึ่งหลักสูตรการ
พัฒนานักกฎหมายภาครัฐปฏิบัติการ มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่จําเป็น
สําหรับการพัฒนาระบบงานในความรับผิดชอบ โดยมีโครงสร้างหลักสูตร จํานวน 314 ชั่วโมง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 ลงนามประกาศฯ เรื่ องการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิ น)
ฉบับที่ 2
งานวินัยและนิติการ ได้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการจัด
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ฉบับที่ 2
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 รายงานผลการสอบทานแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทําสรุปรายงานผลการสอบทานแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้สอบทาน และนําส่งรายงานสรุปผลการสอบทานแผน
การตรวจสอบภายในดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๙

5.15 รายงานการสัมมนาความรู้สู่วิชาชีพก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ครั้งที่ 6
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดการสัมมนา
ความรู้สู่วิชาชีพก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ครั้งที่ 6 แก่นิสิต ชั้นปีที่ 4 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วมรกต อาคาร 3 ชั้น 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 รายงานการดาเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการฯ
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดโครงการ
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิชาชีพ : หลักการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์
ครั้ งที่ 3 ให้ แก่ นิ สิ ต ชั้ นปี ที่ 3 และ 4 ในวั นศุ กร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2704 อาคาร 27
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 รายงานผลการดาเนินโครงการ “ส่งเสริมความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทําโครงการพัฒนานิสิต “ส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย” ครั้ งที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มี นาคม –
4 เมษายน พ.ศ.2558 และมีการเลือกตั้งนายกสโมสรคณะฯ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 08.30 –
16.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.18 รายงานผลการดาเนินโครงการ “ศิษย์เก่ารวมใจถวายสมเด็จพระเทพฯ”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานผลการจัดทําโครงการ “ศิษย์เก่ารวมใจถวายสมเด็จ
พระเทพฯ” ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยดําเนินการในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 –
22.00 น. ณ อาคาร 27 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 รายงานการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมฝ่ายเชิญปริญญาบัตร
อาจารย์นภาพร เจียพงษ์ และอาจารย์นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ ได้รายงานผลเข้าร่วมประชุมและ
ฝึกอบรมฝ่ายเชิญปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและกลุ่มภาคใต้
ประจํ าปี 2558 ระหว่ างวั นที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น 5 สํ านั กงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรมีการประชุมคณะกรรมการ
เตรียมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรอีกครั้ง โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมเอกสารทั้งหมด
รายงานให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบโดยพร้อมเพรียง
กัน

๑๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพิ่มเติมว่า กําหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
มี 2 รอบ คือ รอบแรก เวลา 15.00 – 17.00 น. และรอบสอง 18.00 – 20.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 โครงการศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี 2558
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์และสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รับ
อนุมัติให้จัดทําโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสรรหาและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า
ดีเด่น ประจําปี 2558 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจําปี ทั้ง 4 ด้ าน
คือ 1) ด้านความสําเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงานในสาขาวิชา 2) ด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม 3) ด้านการ
สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน และ 4) ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ในวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้แต่ละคณะสํารวจหาศิษย์เก่าที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ครบทั้ง 4 ด้าน อย่างน้อย 4 รายชื่อ ภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2558
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สายัณ พุทธลา ทําแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าที่สมควรได้รับการยกย่อง
5.21 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal)
สาหรับขอทุนภายนอก (ระยะที่ 1)
สถาบันวิจั ยและพัฒนา ได้จัดทํารายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน
โครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สําหรับขอทุนภายนอก (ระยะที่ 1) ให้ แก่บุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 301101 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการวิจัย (วช.) เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วม
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จํานวนทั้งสิ้น 61 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.22 สรุปการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันสหวิทยาการฯ ครั้งที่ 5 ประจาปี
2558
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ จั ด ทํ า สรุ ป การเข้ า ร่ ว มโครงการประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ
ในวันสหวิทยาการฯ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2558 เรื่องสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ.2558
ในวันที่ 3 – 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี จัดโดยเครือข่าย

๑๑

สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนักวิจัย
เข้าร่วมการนําเสนอผลงานวิจัย จํานวน 6 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.23 ชี้แจงการเบิกจ่ายและสถานะทางการเงินงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
สถาบันวิจั ยและพัฒนาในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการด้านทุน (ภายใน) อุดหนุ น
การวิจั ย ได้ชี้แจงรายการจํานวนเงินทุนและรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายทุนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) การเบิกจ่ายและสถานะการเงินงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย 2)
ความจําเป็นของการจัดสรรทุนภายในกับคะแนนการประกันคุณภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.24 สรุ ปจ านวนแผนรั บ ผู้ สมั คร ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกและผู้ มารายงานตั วเข้ าเรี ยน (รอบแรก)
ปีการศึกษา 2558
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้สรุปจํานวนแผนรับ
ผู้สมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้มารายงานตัวเข้าเรียน (รอบแรก) ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 2,511 คน
ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้ทุกคณะพิจารณาจํานวนผู้สมัคร
ในแต่ละสาขา สรุปยอดรวมและระบุสาขาวิชาที่จะเปิดรับสมัครให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ
ภายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2558 เพื่อเปิดรับสมัคร (รอบที่ 3) ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.25 แจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจาปีการศึกษา 2558
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2558 และสรุปจํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว โดยมีกําหนดวันสอบสัมภาษณ์
ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.26 สรุปผลการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารฯ
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคําสุ ก ประธานฝ่ายประเมินผล ได้ดําเนินการสรุปผลการประเมิน
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

5.27 สรุปผลโครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีก้วกุญชร ได้สรุปผลโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558 และระหว่างวันที่ 25 – 27
พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 – 18.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.28 แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะการทางานสาหรับผู้บริหารที่ได้จากการศึกษาดูงาน
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคําสุก ได้สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการไปศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในรูปแบบโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 และได้ส่งการสังเคราะห์ข้อมูล แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะการทํางาน
สําหรับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารได้นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.29 สรุปผลประเมินโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (e - Testing)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการ
ทดสอบออนไลน์ (e - Testing) สําหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม
พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และฝ่ายประเมินผลโครงการได้ดําเนินการสรุปผลการ
ประเมินโครงการความพึ งพอใจต่ อกิจกรรมโครงการพั ฒนาทักษะทางภาษาอั งกฤษผ่ านการทดสอบออนไลน์
(e - Testing)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.30 สรุ ปผลการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อสร้ างความเข้มแข็งทางวิชาการ
สาหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทําสรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สําหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ประจําปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.31 การเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง ประจําปี พ.ศ.2558 ซึ่งกําหนดเป็น
2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม พ.ศ.2558 และช่วงที่ 2 วันที่ 18 – 22 สิงหาคม พ.ศ.
2558 ณ หอประชุมอาคารใหม่สวนอัมพร

๑๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้ทุกหน่วยงานนําเสนอค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ.2558 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
ตามความเหมาะสม ภายในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.32 รายงานผลการรับทราบข้อมูลการบริหารเงินลงทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน เพื่อร่วม
พิจารณาและตัดสินใจในการลงทุนใหม่ของเงินฝากประจําที่ครบกําหนด และคณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 มีมติพิจารณากําหนดแนวทางการลงทุนใหม่ โดยรับฟังความเห็นจากบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน 3 แห่ง ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ
ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย หลักการอพยพหนีไฟ และลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.34 การปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการก่อสร้างรั้วและป้ายด้านหน้ามหาวิทยาลัย รวมถึง
การก่ อสร้ างอาคารโรงเรี ยนมั ธยมในเขตสาธิ ต ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อการบริ หารจั ดการด้ านการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจึงได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.35 แผนดาเนินงานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคําสุก ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้จัดทําแผนการดําเนินงานระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

5.36 การพัฒนาและเพิ่มความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน
กองอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้ อม ได้ รายงานสรุ ป ผลโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง
“การพัฒนาและเพิ่มความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน” ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.37 แจ้งผลการประเมินวารสารสารสนเทศ
สํ านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่ วมกั บสาขาวิ ชาการจั ดการสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทําวารสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และวารสาร
สารสนเทศได้ผ่านกระบวนการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพของวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (IT)
แล้ว โดยให้อยู่ในวารสาร กลุ่มที่ 2 ซึ่งหมายถึง วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.38 ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้เปิ ดให้ บ ริ ก ารมาครบวาระอีก 1 ปี ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํ ากัด (มหาชน) มีค วามประสงค์ข อมอบเงิ น
สนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นจํานวน 300,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์ม า กล่ าวเพิ่มเติม ว่ า มอบเงิ นสนั บสนุ นดังกล่ าว
เข้าบัญชีสวัสดิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการจัดสรร
รายได้ไปยังสวัสดิการของทุกหน่วยงาน และขอมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดทํารายงานผลการใช้
เงินสวัสดิการ เพื่อเป็นการรองรับการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยอ้างอิงจากประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจ่ายเงินรายได้ในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป

5.39 การเข้า ร่ วมอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริ หารมหาวิทยาลัยสายวิ ชาการระดับสู ง
(นบม.)” รุ่นที่ 26
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศรายชื่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ให้ เ ป็ น ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม “หลั ก สู ต รการพั ฒ นานั ก บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
สายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 26 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ กําหนดการ
ฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นควรให้ชะลอการเข้าฝึกอบรม เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัย
มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ

๑๕

5.40 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อย
แล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HU-SO ประจําเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
กําหนดการประชุมคณะกรรมการอํา นวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 เรื่อง การส่งรายชื่อคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หน่วยงาน/สํานัก/สถาบัน/
คณะ ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรม และรับรางวัล ชนะเลิศ/รองชนะเลิศ ในระดับชาติ/นานาชาติ ขอให้ดําเนินการ
ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เพื่อจัดทํารายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย และ
รับมอบเกียรติบัตร เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงผลงานในด้านต่างๆ และแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อลง
ข่าวสารเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Dong-Ah Institute of Media and Arts
(DIMA)
อาจารย์ ดร.สุทิ พย์พร โชติรัตนศักดิ์ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 7 - 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Dong-Ah
Institute of Media and Arts (DIMA) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมาประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัด
โครงการ K-Wave Camp ให้กับนิสิตนักศึกษาคณะต่างๆ ในระหว่างวันที่ 6 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 การเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากเครื อข่ายภายนอกมหาวิทยาลั ย โดยมีวิทยากรจากบริษัทภายนอกมาให้ ความรู้ และมีบุคลากรของ
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ อาจารย์ แ ละนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง คํ า บรรยาย มี คู่ มื อ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล คื อ
คู่มือการใช้ EDS Single Search และ คู่มือการใช้ e-Books
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๖

6.5 โครงการส่งมอบงานนายกองค์การฯ และนายกสโมสรฯ ปี 2557 และ ปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุ ทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สํานั กกิจการนิสิ ตนักศึกษา
ร่ว มกับ องค์การบริห ารนิ สิ ตนั กศึกษา รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิ ตนักศึกษาของ 4 คณะ เข้าร่วมโครงการ
ส่งมอบงานนายกองค์การบริ หารนิ สิ ตนั กศึกษาและนายกสโมสรนิสิตนักศึกษา ปี 2557 และ ปี 2558
โดยมีกิจกรรมและศึกษาดูงานทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 โครงการผลิตครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่ความเป็นเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ลิ้มสุขวัฒน์ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ คณะครุศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่ความเป็นเลิศ โดย 2 ปีแรก จะฝึกที่หน่วยฝึกปฎิบัติการ
วิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี เป็นการสนับสนุนทุน คณะครุศาสตร์ได้จัดทํา
โครงการโดยขอความร่วมมือทุกคณะในวัน ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิต
เช่าบูชาเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยจะจัดตั้งซุ้มหน้าพิธี และขอความ
ร่ ว มมื อ ช่ ว ยเปิ ด วิ ดี โ อการนํ า เสนอที่ เ ชิ ด ชู เ จ้ า พ่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ ม าซ้ อ มได้ ท ราบเพื่ อ เป็ น การเชิ ด ชู เ จ้ า พ่ อ
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.7 กิจ กรรมในชื่ อว่า ตามรอย 150 ปี ศรีสุริ ยวงศ์ เป็น การเสวนาเรื่ อง ย้อนรอยสังคมสมัย
รัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุม
คณะอนุกรรมการดํา เนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุ นนาค) เป็นบุคคล
สําคัญของโลก ด้านประชาสัมพันธ์ ได้ กําหนดจัดกิจกรรม “ตามรอย 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ” เป็นการเสวนา
เรื่อง ย้อนรอยสังคมไทย สมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 5 ผ่านวรรณกรรมจีน ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.
2558 และในวันดังกล่าว ทางสายสกุลบุนนาคจะมีการบําเพ็ญกุศล จึงเป็นการจัดงานต่อเนื่องจากการเสวนา
รายละเอียดจะแจ้งเป็นบันทึกไปยังหน่วยงานได้ทราบและเชิญเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 16.55 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

