
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2559 

วันพฤหัสบดีที ่7  เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

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

1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๘. อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
๑๙. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒๐. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
2๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
2๒. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2๕. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๗. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

 
 
 



๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา   ดิลกสัมพันธ์ ติดราชการ 
๒. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ติดราชการ 
๓. นางสาวขนิษฐา พ่ึงประจวบ ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
4. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้าพัสดุ 
5. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
6. อาจารย์อภิญญา หนูมี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 1.1 แสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๓ 

 

 1.2 การประชุมสภาวิชาการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 7 เมษายน 
พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2559 โดยมีประเด็นที่ส าคัญดังนี้                    
1) การขออนุมัติในส่วนของการส าเร็จการศึกษา 2) การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตร                   
3) การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6 ราย โดยจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
ต่อไป และ 4) การพิจารณาให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ.2557 – 2558 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่าน โดยมติที่ประชุมให้ผู้น าเสนอปรับแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งข้ึน  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่           
7 เมษายน พ.ศ.๒๕๕9  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  2/2559                    
โดยไมม่ีการแก้ไข   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 ข้อเสนอการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การจัดการความปลอดภัย                 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขณะนี้ได้ด าเนินการจัดประชุมแต่งตั้งอนุกรรมการด้านต่างๆ 
ทั้งหมด 4 ด้าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์  เป็นประธานอนุกรรมการ และจะจัดประชุมครั้ งถัดไป                
ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 เพ่ือติดตามการด าเนินการจัดท าคู่มือความปลอดภัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
และจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแขง่ขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต สืบเนื่อง เรื่องทบทวนการจัดท าแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมจากเดิมในวันที่ 18 – 
19 มีนาคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 และวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของคณะ ดังนั้นในส่วนของข้อเสนอแนะต่างๆ ขอให้ทุกคณะไป
ทบทวน  แผนกลยุทธ์ของแต่ละคณะ และช่วยด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 



๔ 

 

 3.3 โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งท่ี 6  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว สืบเนื่องเรื่อง โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6  
ขณะนี้ได้จัดท าร่าง “โครงการสานสัมพันธ์สายใย น ามรดกคืนถิ่น”โดยสภาวัฒนธรรมไทย แห่งเมืองเบอร์กเลย์ 
นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จะน าเยาวชนสายเลือดไทย จ านวน 60 คน มาเยือนประเทศไทย
และทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญรวมทั้งจัดการแสดงความสามารถทางวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 10 – 17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยสถานที่หลักส าหรับใช้ด าเนินกิจกรรม คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และโรงละครแห่งชาติ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ชื่อโครงการควรระบุครั้งที่ และ
ควรเชื่อมโยงเก่ียวกับการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และในรายการของ
การแสดงควรมีช่วงที่น าเสนอวิดีทัศน์เกี่ยวกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่โรงละคร
แห่งชาติด้วย เพื่อให้ผู้ที่มาเยือนได้รู้จักมากยิ่งข้ึน  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ด าเนินการ และมอบหมาย
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการและส่งข้อมูลไปยังสื่อมวลชนเพ่ือเผยแพร่โครงการ 
และหาวิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นแหล่งข้อมูล    

 3.4 โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพื่อนบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2558  
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์  สืบเนื่องโครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
เพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2558 ขณะนี้มีนิสิตสมัคร
เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง มีเพียงบางประเทศที่ยังไม่เต็มตามจ านวนที่เปิดรับ จึงขอความอนุเคราะห์
คณาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เพ่ิมเติมในที่ประชุม มอบหมาย อาจารย์                    
ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ด าเนินการวางแผนจัดท าสารคดีโครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน น าเสนอลงเว็บไซต์ และติดต่อลงช่องทีวี                         
เพ่ือเผยแพร่ให้นิสิตนักศึกษาเข้าใหม่ได้ทราบกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ด าเนินการ 

 3.5 เรื่องเร่งด่วนที่ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การจัดท าคู่มือกระบวนการ
สร้าง/หล่อหลอม นิสิต มบส. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัดท าหนังสือถึงคณะ และสาขาวิชาเพ่ือส ารวจ 
เรื่องของจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และกิจกรรมความเป็นไทย จึงขอความอนุเคราะห์คณบดีช่วย
ติดตามเนื่องจากบางคณะยังไม่ส่งข้อมูลกลับมา ซึ่งทางส านักกิจการนิสิตนักศึกษา จะเร่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.6 เงินฝากธนาคารประเภทประจ าครบก าหนด  
  นางมรกต  ภู่ทอง สืบเนื่อง เรื่องเงินฝากธนาคารประเภทประจ าครบก าหนด ซึ่งที่ประชุมได้
เห็นชอบให้น าเงินฝากประจ า 14 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.90 % ต่อปี นั้น กองคลังได้ประสานงานกับ
ธนาคารกรุงไทย แต่เนื่องจากช่วงเวลาที่รอการประสานและติดต่อ และรอการอนุมัติจากที่ประชุม ท าให้
ข้อเสนอนี้สิ้นสุดลง จึงมีการจัดท าบันทึกหารือเรียนอธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยังคงฝากเงินดังกล่าวกับ
ธนาคารกรุงไทย แต่เปลี่ยนระยะเวลาจาก 14 เดือน เป็น 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.80%  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 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 านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  
  1) ผล A-net, O-net ไม่ควรเทียบกับโรงเรียนทั่วประเทศ ขอให้เทียบกับกลุ่มโรงเรียนสาธิต
ด้วยกัน และจะท าอย่างไรให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมีคุณภาพความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
  2) ควรมองรูปแบบให้ชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใด โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนที่ใช้ในการฝึก
นิสิตนักศึกษา หรือเรียกว่าห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งหนึ่ง และสังกัดในคณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ที่
เขา้ไปสอนในโรงเรียนสาธิตนั้นเส้นทางความก้าวหน้าไม่ต่างจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
  3) โรงเรียนสาธิตควรร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน และเป็น
โรงเรียนสาธิตต้นแบบในด้านต่างๆ  
  4) วิสัยทัศน์ควรประกอบด้วย ตัวตนของโรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะ
เด่นในด้านใด ผลผลิต(นักเรียน) เป็นแบบใด และลักษณะเด่นกับผลผลิตนั้นอยู่บนฐานแนวคิดอะไร  
  5) นักเรียนโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ มีคุณลักษณะเด่นที่ส าคัญอย่างไร โดยเน้นที่นักเรียน
เป็นส าคัญ  
  6) ลักษณะการบริหารจัดการทั้ง 3 ระดับ ควรไปในทิศทางเดียวกัน  
  7) เพ่ิมยุทธวิธีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ เกิดจากการวิจัยในชั้น เรียน และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  8) การจัดภูมิทัศน์ที่ดี และมีสื่อที่พร้อมส าหรับการเรียนการสอน  
  9) ควรมีการประชาสัมพันธ์ และน าข้อมูลผลสอบต่างๆ หรือการได้รับรางวัลที่โดดเด่นของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ และแต่งตั้ง อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปวางแผนและพัฒนา
โรงเรียนให้สมบูรณ ์

 4.2 ขอความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศ 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์
เครื่องปรับอากาศประจ าห้องเรียนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 7 ห้อง 974 – 976 จ านวน 13 เครื่อง 
เนื่องจากมีสภาพเก่า และเกิดการช ารุดบ่อยครั้ง 

  นายสุวิทย์  มุดทะเล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ส ารวจ
เครื่องปรับอากาศทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขอความอนุเคราะห์
เครื่องปรับอากาศจ านวน 13 เครื่องนั้น จะด าเนินการโดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2559  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  การขอความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศประจ าห้องเรียนสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2559 

 4.3 ขออนุมัติงบประมาณและอนุมัติจ้างวิเคราะห์และออกแบบ จ านวน 1 งาน 
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าห้องประชุม

ขนาดใหญ่ของ ชั้น 13 อาคาร 6 พร้อมกับประมาณราคากลางงบประมาณที่จะด าเนินการจ้างวิ เคราะห์และ
ออกแบบห้องประชุมดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแบบในการจ้างปรับปรุงห้องประชุม  จ านวน 1 งาน งบประมาณ          
ในการด าเนินงานเป็นเงิน 658,692 บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)  โดยการคิด  
10 % จากค่างานปรับปรุงทั้งหมด โดยกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้            
จึงขออนุมัติตามรายการดังต่อไปนี้ 
    1. ขออนุมัติงบประมาณจากงบประมาณค่าห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการเพ่ือใช้  
ในการจ้างวิเคราะห์และออกแบบปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 13 
   2. ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์และออกแบบ โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนดเพ่ือ            
กองอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อมจะได้ด าเนินการในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยอนุมัติงบประมาณในการด าเนินการจ้างวิเคราะห์และออกแบบ ไม่เกิน  
600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 

 4.4 รายงานสรุปผลการรับฟังการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
  มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏบ้ า นสม เ ด็ จ เ จ้ าพ ระย า  ไ ด้ มอบหมาย ให้ ร อ งอธิ ก า รบดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร และผู้อ านวยการกองคลัง นางมรกต  ภู่ทอง รับฟังข้อมูลการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ของบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยตัวแทนของบริษัทฯ มีข้อมูล VTR ความส าเร็จของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับจัดตั้งโรงพิมพ์หรือศูนย์การพิมพ์ เพ่ือตอบสนองงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ
การเรยีนการสอน โดยต้องใช้เงินลงทุน ประมาณ 10 ล้านบาท สิ่งส าคัญที่เป็นส่วนประกอบมีดังนี้ 
  1. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านหน่วยงาน 

2. การจัดตั้งหน่วยงานต้องมีบุคลากรในการท างานประมาณ 2 – 4 คน 
3. บริษัทจ าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ท้ังหมดของหน่วยงาน 
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4. คุณภาพของงานยืนยันว่าจะเป็นที่ยอมรับ 
5. สามารถส่งต้นฉบับทางการพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการสั่งในระบบเครือข่าย

หรืออินเทอร์เน็ต 
6. ไม่มีข้อจ ากัดในปริมาณการสั่งพิมพ์ขั้นต่ า 
7. และข้อมูลอื่นๆ ได้แนบมาพร้อมเอกสารนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า เห็นควรจัดตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ คณบดีทุกคณะ อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์
เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เผด็จ  ก๋าค า และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย   

มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ และจัดท าโครงการเพ่ือน าคณะกรรมการไปศึกษาดูงาน เพ่ือหาข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ประกอบการตัดสินใจต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาในการพิจาราณาและศึกษาข้อมูลเป็นเวลา 2 เดือน 

 4.5 โครงการปรับปรุงห้องออกก าลังกาย อาคาร 24 ชั้นดาดฟ้า  
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาร่วมกับส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จะจัดให้มีการปรับปรุงห้องออกก าลังกาย อาคาร 24 ชั้นดาดฟ้า เ พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการให้บริการ
ด้านสุขภาพแก่นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร โดยใช้งบประมาณเงินบ ารุงกีฬา (คงคลัง)                  
ในการปรับปรุง จ านวนทั้งสิ้น 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  อนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงห้องออกก าลังกาย อาคาร 24 ชั้นดาดฟ้า 
จ านวนทั้งสิ้น 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา 
ด าเนินการต่อไป   

 4.6 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าเทอมของสถานศึกษาในทุกพื้นที่  
  ส านักงานปลัดระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเรื่องจากศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล เรื่องขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าเทอมของสถานศึกษาใน
ทุกพ้ืนที ่เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ตอบหนังสือกลับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่อยากจะทราบจ านวนที่ชัดเจนของนิสิต
นักศึกษาที่มีความประสงค์ท่ีจะเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 

 



๘ 

 

 4.7 รายงานผลการด าเนินการบริหารเงินลงทุน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่ง 
บริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 กองทุน ตั้งแต่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558 กองคลัง ได้รับข้อมูลเป็น
รายงานผลการด าเนินการตลอดทุกเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 ซึ่งสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานได้
ดังนี้ 
 

ผู้บริหารกองทุน เงินลงทุน ก าไรส่วนเกิน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ.2559 

ร้อยละของเงินลงทุน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ.2559 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน         
รวมวรรณ จ ากัด 

90 ล้านบาท 1,252,147 1.391 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน         
เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

100 ล้านบาท 1,397,687 1.397 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน           
ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

150 ล้านบาท 1,861,240 1.240 

   
  กองคลังได้ขอหารือในประเด็นการขอถอนก าไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 
มาจัดเก็บที่บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยตามประเภทของกองทุน เพ่ือให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
บริหารเพียงเงินต้นต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้กองคลังด าเนินการถอนก าไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559          
มาจัดเก็บที่บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยตามประเภทของกองทุน และให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
บริหารเพียงเงินต้นต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 5.1 การทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส  
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 1(127)/2559 มีมติที่จะ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพเพ่ือสมทบทุนมูลนิธิกองทุนคุรุปถัมป์ และอ่ืนๆ จ านวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)            
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจะร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินดังกล่าวข้างต้น แห่งละ 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) โดยให้คณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมเข้าเฝ้าฯ ถวายเงินดังกล่าวประมาณต้นเดือนเมษายน 
2559 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 



๙ 

 

 5.2 การอบรมหลักสูตร Leadership ระดับ World Class จากสหรัฐอเมริกา 
  บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนในประเทศของ Grid International, Inc. 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการให้บริการด้านที่ปรึกษาและการพัฒนาบุคลากรแบบกลุ่มปฏิบัติการเชิง           
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-Oriented Practical Workshop ) ตามทฤษฎี Grid เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนและ  
การปฏิบัติงาน (Change Management) อันเป็นการปูทางไปสู่การท างานเป็นทีมที่แข็งแกร่งและน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานให้องค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ จึ งขอเรียนเชิญคณะ
ผู้บริหารในองค์กรเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์          
จังหวัดนครปฐม โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.3  สรุปจดหมายจากมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย 
  มหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซียจัดงานสัมมนานานาชานติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ เรื่อง การศึกษา
นานาชาติ (The 6th International Conference on International Studies : ICIS) ประจ าปี 2559             
ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ Putra world Trade Center เมืองกัวลาลัมเปอร์              
ประเทศมาเลเซีย และในการนี้ได้ส่งจดหมายเชิญให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมสัมมนา
ในครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.4 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) 
ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่น 3)” 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงร่างการ
วิจัย (Research proposal) ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่น 3)” ให้แก่อาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 สรุปการเข้าร่วมประชุม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก             
ได้สรุปผลการเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 
พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๐ 

 

 ๕.6 รายงานการประชุมของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ  
ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.7 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา  
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงาน  
ผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) สรุปภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT)) ระหว่าง
วันที่ 21 – 24 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช  
  2) สรุปภาพบรรยากาศการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2559 
ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  
ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.8 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 

 5.9 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน “128 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 มหาวิทยาลัยได้เชิญชวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมบริจาคเงิน
เพ่ือเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และมอบหมายให้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รวบรวมเงินบริจาคดังกล่าว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๑ 

 

 5.10 รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 
  กองนโยบายและแผนได้รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “โครงการงบกลางอธิการบดี” อนุมัติเงินงวดทั้งหมดแล้ว เป็นจ านวนเงิน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 จ านวนเงิน 
5,267,224.80 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.11 รายงานสรุปการเดินทางไปลงนามความร่วมมือ Memorandum of Understanding 
(MoU) ณ National University of Arts and Culture, The Republic of the Union of 
Myanmar 
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่ วมมือ Memorandum of 
Understanding (MoU) ในด้านศิลปวัฒนธรรมฉบับที่สอง กับ National University of Arts and Culture 
(NUAC) ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 และหารือการเตรียมความพร้อมในการส่งนิสิตนักศึกษาจาก
สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนิสิตนักศึกษาจากวิทยาลัยการดนตรี ที่เข้าร่วม
ในโครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม จ านวน 25 คน เพ่ือไปศึกษาด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมด้านการ
แสดงนาฏยศิลป์และดนตรีของประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 15 – 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.12 รายงานสรุปการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือ ณ มหาวิทยาลัย สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  เดินทางไปเจรจากรอบความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งสิ้น 3 แห่ง คือ 1) Nanyang Polytechnic (NYP) 2) Young 
Men’s Christian Association (YMCA) 3) Management development Institute of Singapore 
(MDIS) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.13 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์           
ข่าวสด  
  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HU-SO ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2559 
  3) วิทยาลัยการดนตรี ได้ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่เดือนมกราคม – 
เดือนมีนาคม 2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/255๙    
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 ในวันจันทร์ที่    
1๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑๓.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี             
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  
เลิกประชุม เวลา 1๗.๑5 น. 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


