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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 1/๒๕63 

วันจันทร์ท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบด ี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบด ี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบด ี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผดจ็ ก๋าค า รองอธิการบด ี
5. รองศาสตราจารยส์ายัณ พุทธลา รองอธิการบด ี
6. อาจารย์ ดร.สุทพิย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบด ี
7. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบด ี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้ช่วยอธิการบด ี
9. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบด ี

10. อาจารย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบด ี
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบด ี
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร ์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน ์ คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๗. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตร ี
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
๒๐. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
2๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย ์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกจิการนักศึกษา 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ (แทน) ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ 
2๖. อาจารย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร ์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว รักษาการผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

 
 
 

คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในการประชุม ครั้งที ่3/2563 วันพฤหสับดทีี่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา 09.00 น. 



๒ 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  http://uc.bsru.ac.th/  
OFFICE OF BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL                                                                  โทร 1018 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.เพญ็พร ทองค าสกุ ติดราชการ 
๒. อาจารย ์ดร.พรรณา พูนพิน ติดราชการ 
๓. นายอภิชาติ   สิงห์ชัย ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
๒. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

4. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ านวยการกองคลงั 
5. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
6. นายกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษาการหัวหน้างานพัสด ุ
7. ดร.จ านงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
8. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

1. นางวลินเนศวร ์ ธีรการุญวงศ์ 
2. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ 
3. นางสาววรรณฤด ี แสงมาศ 
4. นางสาวภรทิพย ์ พลอาชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้    

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าเอกสาร “ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สู่การขับเคลื่อนประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการ         
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 แก้ไขหน้า 13 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ วาระที่ 5.12 รายงานผลการสนับสนุน
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ให้ตัดออกเพราะซ้ ากับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.6  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 โดยมี         
การแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
  3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) 
  รองศาสตราจารย์  ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองนโยบาย              
และแผน ส านักงานอธิการบดี ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และจะก าหนดการประชุมครั้งที่ 3/2563             
ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 4/2563 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม พ.ศ.2563  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 3.2 การก าหนดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
  นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
ขยายเวลาก าหนดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ภายในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 และจะ
เปิดระบบการประเมินบคุลากรโดยผูร้่วมงาน รอบประเมิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ตั้งแต่วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การเลือกรองอธิการบดีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
  1) ส านักนายกรัฐมนตรี  ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 
  2) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่  2/2563             
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 6 คน ดังรายนามต่อไปนี้ 
   (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า 
   (2) รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 
   (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 
   (4) อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม 
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   (5) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ 
   (6) รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 
  3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 ตามข้อ 5 (1) ระบุว่า “กรรมการจาก             
ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวนสองคน” และตามข้อ 5 (3) ซึ่งระบุว่า “กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันและหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ านวน
หนึ่งคน ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีสิทธิเลือก” 
  เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเป็นไป
ตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาเลือก             
รองอธิการบดี จ านวน 2 คน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า และรองศาสตราจารย์ ดร.             
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

 4.2 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           
ณ สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2563)  
  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตาม
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2563) งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมายทุกหน่วยงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 4.3 ขอข้อเสนอแนะต่อกรณีข้อสังเกตการลงพ้ืนท่ีท างานของนักวิจัย 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา            
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมได้รับการแจ้งข้อสังเกตจากผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ปณิตา แจ้ดนาลาว รักษาการผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ในประเด็นข้อสังเกตและปัญหาที่พบ
ในการลงพื้นที่ของนักวิจัย ที่ประชุมมีความเห็นให้น าข้อเสนอแนะที่ได้รับไปสังเคราะห์และศึกษาข้อมูล              
ด้วยวิธีการ กระบวนการหรือเครื่องมือประเภทต่างๆ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการไม่นิ่งนอนใจต่อข้อสังเกต กระบวนการในการหาข้อมูล 
เชิงลึกเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและน าไปเป็นแนวทางป้องกันปัญหาต่อไปในอนาคต 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทาง  
การลงพื้นที่เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

 4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการลงพ้ืนท่ีเพ่ือการ
วิจัยและบริการวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้สู่ ชุมชน        
และท้องถ่ิน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการพัฒนาท้องถ่ิน
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บนพื้นฐานศักยภาพและบริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการลงพื้นที่เพือ่การวิจยัและบริการวิชาการ เพื่อให้การด าเนินการ
มปีระสิทธิภาพ จึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการลงพื้นที่
เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 

 4.5 ขอรับการจัดสรรอาคารเรียน อาคาร 27  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้
พื้นที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ช้ัน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่  6 มกราคม พ.ศ. 2562               
โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการใช้งาน และผู้รับผิดชอบในการใช้พื้นที่อาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการ 12 ช้ัน และพิจารณาถึงการบริหารจัดการการใช้งานในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่จะย้ายพื้นที่จากอาคาร 27 ไปยังอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ช้ัน ในการนี้ วิทยาลัย
การดนตรีได้แจ้งขอรับการจัดสรรอาคารเรียน อาคาร 27 โดยได้น าเสนอข้อมู ลประกอบการพิจารณา              
ดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ โดยให้น าข้อมูลการจัดสรรอาคารเรียน อาคาร 27 ดังกล่าวเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อน  เพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณาในการประชุมต่อไป 

 4.6 แผนรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันหลัก          
ของชาติ 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกลไก/รปูแบบในการสรา้งความรู้ ความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ  และได้ขอความร่วมมือให้กระทรวง            
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีสถานศึกษาในความดูแลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานตามกลไก/รูปแบบในการสร้างความรู้ ความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยการจัดกิจกรรมตามที่สรุปในตาราง
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2563 เพื่อให้การด าเนินการกลไก/รปูแบบ
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน
หลักของชาติ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยร่วมกัน
พิจารณา เพื่อจัดท าแผนรูปแบบการด าเนินงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี วางแผนและจัดรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ 
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 4.7 การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ
องคมนตรีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยได้จัดท าก าหนดการ (ร่าง) 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “การน าเสนอ         
การด าเนินงานที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน การผลิตและพัฒนาครู” และโครงการต่างๆ ของสภาคณาจารย์
และข้าราชการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม 1) เห็นชอบ การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรี  
  2) รับทราบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดกิจกรรม “การน าเสนอการด าเนินงานที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน การผลิตและพัฒนา
ครู” และมอบหมายประธานแต่ละกลุ่มส่งรายช่ือ ภายในพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ อาจารย์ ดร.ปวิช  
ผลงาม ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 4.8 รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  กองนโยบายและแผน ได้รายงานการใช้งบประมาณแผน่ดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน สะสม ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รายละเอียดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมายรองอธิการบดีที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ รวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื่อติดตามผลและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 4.9  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  1) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 
21 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 และจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 
  2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการ
ด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ข้อ 13 “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการคนหนึ่งตามค าแนะน าของอธิการบดีจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้
ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง” 
  เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 
2559 โดยการน า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังรายนามต่อไปนี้ 
  1) รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด  ประธาน 
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  กรรมการ 
  3) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  กรรมการ 
  4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า   กรรมการ 
  5) รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  กรรมการและเลขานุการ 
  6) นายประกฤษฏ์   เพ็ชรแอง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 4.10 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... และ 
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก หรือหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... 
  งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ 
สถาบัน ส านัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... รายละเอียด          
ดังเอกสารแนบ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ           
สรรหาคณบดี พ.ศ. .... และให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
  1) ให้พิจารณา ข้อ 12 วรรคสุดท้าย “ในกรณีสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถพิจารณาสรรหา
บุคคลตามบัญชีรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เพราะคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยหรือได้คะแนนเสยีงเทา่กัน ให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัตัดบุคคลทีค่ะแนนเสยีงน้อยสดุออก          
จนเหลือสองคนแล้วท าการออกเสียงลงคะแนนใหม่จนกว่าจะได้บุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี” อีกครั้ง 
  2) แก้ไขข้อ 6 เป็น ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย  
   (1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
   (2) ผู้แทนสภาวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัคัดเลอืก จ านวนสามคน 
   (3) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยคัดเลือก จ านวน สามคน  
   ให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ 
   การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวล า          
อันสมควร ก่อนที่คณบดีจะครบวาระ หรือหลังจากคณบดีพ้นจากต าแหน่งภายในหกสิบวันแล้วแต่กรณี 
  3) กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทนผู้บริหารหรือคณาจารย์ได้รับการเสนอช่ือหรือ
สมัครเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ท าการลาออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 3 เดือน    
  4) ให้ตัด ข้อ 7 คณะกรรมการสรรหาและคู่สมรสของคณะกรรมการสรรหาต้องไม่มีส่วนได้
เสียและไม่มีสิทธิสมคัรหรือได้รบัการเสนอช่ือ หรือเป็นผู้เสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งคณบดี รวมทั้งไม่มีสิทธิ
ได้รับการเสนอช่ือเป็นรองคณบดีในวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดีในคราวนั้น 
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    ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ           
สรรหาผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมี ฐานะเทียบเท่าคณะ           
พ.ศ. .... ดังน้ี 
  แก้ไขข้อ 5 (2) มีประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือมี
ประสบการณ์การท างานในองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงานหรือต าแหน่งผู้อ านวยการที่สรรหามาแล้วไม่น้อย
กว่าสามปี                                     

มติท่ีประชุม รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... 
และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย และน ากลับไปพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างถ่ีถ้วนอีกครั้ง ก่อนน าเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

 4.11 ขอให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อองคมนตรี ประจ าปี 2562 และ 2563 
  กองนโยบายและแผน ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปี 2563 (ตารางที่ 1 : รายช่ือโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์) และรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 (ตารางที่ 1 - 13 , 17 - 18) เพื่อน าเสนอต่อองคมนตรี ซึ่งมีก าหนดการมาตรวจติดตามผล
การด าเนินงานฯ ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหมายทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล และส่งข้อมูลให้อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  
ทองค าสุก ภายในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 และมอบหมายอาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม รวบรวม         
เป็นฐานข้อมูลการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

 4.12 ข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน/ยกเว้น/เทียบประเมินความรู้และประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2563 และได้จัดท า (ร่าง) การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน/ยกเว้น/เทียบประเมิน
ความรู้และประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี  

มติท่ีประชุม 1) รับทราบ ข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
  2) เห็นชอบ แนวทางที่ 2 ในการเก็บค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน/ยกเว้น/เทียบ
ประเมินความรู้และประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมอบกองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี จัดท าระเบียบฯ ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน/ยกเว้น/เทียบประเมินความรู้และประสบการณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรีต่อไป 
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ค่าธรรมเนียม เดิม 
ใหม่ 

แนวทางที่ 1 
(รายวิชา) 

แนวทางที่ 2 
(หน่วยกิต) 

โอนผลการเรียน - ครั้งละ 20 บาท รายวิชาละ 100 บาท หน่วยกิตละ 20 บาท 
ยกเว้นผลการเรียน - ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง ครั้งละ 20 

บาท 
- หน่วยกิตละ 10 บาท 

รายวิชาละ 150 บาท หน่วยกิตละ 50 บาท 

เทียบประเมินความรู้และ
ประสบการณ์ 

- ค่าธรรมเนียมเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ รายวิชาละ 400 
บาท  
- ค่าหน่วยกิตเทียบโอนหน่วยกิตละ  
10 บาท และค่าธรรมเนียมการยื่น 
ค าร้อง ครั้งละ 20 บาท 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการขอประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์  
วิชาละ 500 บาท 
- รายวิชาที่ผ่านการพิจารณาเทียบความรู้และประสบการณ์  
วิชาละ 200 บาท 

ค่าปรับล่าช้า - ค่าปรับขอโอนผลการเรียน/ยกเว้น
ผลการเรียนเกินก าหนด 500 บาท 

- ครั้งละ 500 บาท ทุกประเภทค่าธรรมเนียม 

 
4.13 การพิจารณาอนุมัติถอนเงินเพ่ือน าฝากบัญชีประจ า 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์                

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 401-0088741-0 กองคลังได้ตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พบว่า ณ วันที่ 
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มียอดเงินคงเหลือในบัญชี 156,484,373.30 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้าน                  
สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยเจด็สิบสามบาทสามสบิสตางค์) นั้น ในการนี้ กองคลัง ขออนุมัติถอนเงินจากบัญชี              
ออมทรัพย์ดังกล่าว จ านวน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) น าเงิ นฝากบัญชีประจ าของธนาคาร                     
โดยได้จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบการเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าในอัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคาร 
จ านวน 2 แห่ง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการน าฝากเงินต่อไป ดังนี้ 

 
ธนาคาร อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลา 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 1.25% 12 เดือน 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 0.40% 12 เดือน 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 401-0088741-0 จ านวน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) น าเงินฝากบัญชีประจ าของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ย 1.25% ระยะเวลา 12 เดือน 

 4.14 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับท่ี ๓) 
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 
ก าลังทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยพบการติดเช้ือในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ และมีการ
แพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของ
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โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของ
เช้ืออย่างรวดเร็วและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ออกประกาศมาตรการและ
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2       
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา เรื่อง มาตรการปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโรค COVID-19 
(ฉบับที่ ๓) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๓) 

 4.15 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก
เพ่ือจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งท่ี 3/2563  
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก          
เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อปฏิบัติงานด้านการเรียน
การสอนประจ าหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (เงินบ ารุงการศึกษา)  
ครั้งที่ 3/2563  
  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศให้เพิ่มเติมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 1 อัตรา โดยมีข้อแม้ว่าอัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโทและวุฒิปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนอัตราเงินเดือนให้ ส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้ใช้งบประมาณของหน่วยงานน้ันๆ แทน 
  2) ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกให้มีความ
เหมาะสม 
  3) แก้ไขช่ือสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2563 และมอบหมาย
อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ส่งรายละเอียดการรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศของโรงเรียนสาธิตฯ 
จ านวน 1 อัตรา ให้กองบริหารงานบคุคล และมอบหมายอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ และส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2563 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ามติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 น าเสนอ          
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 5.2 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ท 502 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (นางลินดา เกณฑ์มา) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี แต่งตั้ง          
ผู้ช่วยอธิการบดี 
  1) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
  2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.4 รายงานผลการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานผลการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.5 แผนการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
  กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าแผนการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
คณาจารย์ประจ า และได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางจัดการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาชาวต่างประเทศ 
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางจดัการศึกษาส าหรบันักศึกษาชาวต่างประเทศ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.7 ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายและสร้างความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์ อว. 
  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดจัด
ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบนโยบาย รวมทั้งทิศทางในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการยุวชนสร้างชาติและนโยบาย BCG Economy ที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงได้เรียนเชิญอธิการบดี 
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หรือผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารองค์กร และหัวหน้างานสื่อสารองค์กร/
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหารือแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันในการสื่อสารประชาสัมพันธ์            
ที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
ประเสริฐ ณ นคร ช้ัน 3 อาคารอุดมศึกษา 1 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.8 การมอบอ านาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ ปฏิบัติราชการแทน 
  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือส าเนา
ค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 25/2563 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 เรื่อง มอบอ านาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.9 แจ้งยกเลิกการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของพลเอก         
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.10 สรุปรายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
แบบองค์รวม 
  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สรุปรายงาน           
การประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.11 แจ้งยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏ 
  กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งหนังสือแจ้งยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการ
พัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินการ  
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 5.12 รายงานโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณบ ารุงการศึกษาคงคลัง 
ประจ าปี 2563 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณบ ารุงการศึกษาคงคลัง ประจ าปี 2563 ในการด าเนินการโครงการจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และ
จัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 12 โครงการ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 6 โครงการ และงบประมาณ
บ ารุงการศึกษาคงคลัง จ านวน 6 โครงการ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.13 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้น ารายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส            
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.14 รายงานกิจกรรม/โครงการของกองนโยบายและแผน 
  กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงาน
ผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
  1) สรุปผลความพึงพอใจต่อ “โครงการสัมมนาเช่ือมสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ส านักงาน
อธิการบดี” ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ช้ัน 2 
  2) สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.15 รายงานกิจกรรม/โครงการของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจดัการ ได้ด าเนินงานกจิกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผล
การจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
  1) สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ได้รายงานสรุปโครงการพัฒนานักศึกษา          
เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “การสัมมนาทางวิชาการด้านการโฆษณาและ
ธุรกิจบันเทิง ประจ าปีการศึกษา 2562” เมื่อวันที่ 11, 14 และ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  2) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม              
ความพร้อมเพื่อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ” ระหว่างวันที่ 5 – 17 มกราคม พ.ศ. 2563                    
ณ อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ 
  3) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ           
การสื่อสารในองค์การ” ในวันที่ 2 และ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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  4) สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ได้รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “การสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และดิจิทัล
มีเดีย โครงการบูรณาการสร้างภาพยนตร์ของสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ระยะที่ 3” 
  5) สาขาวิชาการบัญชี ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒ นานักศึกษา           
เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะ             
การเตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพบัญชี และการเป็นนักบัญชีไทยยุค 4.0”  
  6) สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมทักษะ
การปฏิบัติการน าเที่ยวตามเส้นทางบังคับของกรมการท่องเที่ยว เส้นทางที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์            
ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ-สุรินทร์-บุรีรัมย์-สระแก้ว 
  7) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รายงานสรุปโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับ           
การจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “สานสัมพันธ์พี่น้องโลจิสติกส์ ครั้งที่ 6” 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.16 รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการของสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 
  สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งรายงานผล
การด าเนินการจัดโครงการสนับสนุนการผลติและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงานอื่นๆ : 
การสัมมนาความรู้สู่วิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.  
2562 ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์ อาคาร 11 ช้ัน 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.17 รายงานกิจกรรม / โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผล  
การจัดกิจกรรม / โครงการ ดังนี ้
  1) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์  ได้น าผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ           
วันวาเลนไทน์ ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า สถานีโทรทัศน์ BRIGHT TV หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และ
ส านักข่าวบางกอกทูเดย์ 
  2) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้น าผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ           
การให้บริการของมอเตอรไ์ซค์รับจ้าง ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้า เว็บไซต์ประชาไท 
และเว็บไซต์ SMARTSME 
  3) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล ์ได้น าผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสั่ง
อาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแอพพลิเคช่ัน ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้า และเว็บไซต์ 
LINE TODAY  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 5.18 ค าสั่งแต่งงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ขอยกเลิกค าสั่งที่ 1525/2561 ลงวันที่  21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และได้
จัดท าค าสั่งที่ 705/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 5.19 รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยา           
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส่งรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมสัปดาห์             
แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่            
10 – 12 และ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.20 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้น าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ 2019 และข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.21 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 9 
  สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ก าหนดจัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย” รุ่น 9 ข้ึน ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม           
ปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ และเรียนเชิญอธิการบดี หรือผู้แทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าร่วมหลักสูตร
ดังกล่าว 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 5.22 ตารางสรุปการน าเสนอข่าวสื่อมวลชนฯ 
  ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ด าเนินการส่งข่าว พร้อมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เผยแพร่แก่สื่อมวลชนและตรวจตัดข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 5.23 แผนการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้จัดท าแผนการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.24 รายงานผลการด าเนินงาน “โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษา
และวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ครั้งท่ี 5” ประจ าปีการศึกษา 2562 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัด “โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสาน         
ความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ครั้งที่ 5” ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 การเลื่อนกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเลื่อนกิจกรรม 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 6.2 ขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข
เพิ่มเติมรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยสามารถส่งแบบสอบถามความคิดเห็นมายัง
คณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือติดต่อได้ที่
นายจาตุรงค์ นาสมใจ นิติกรช านาญการพิเศษ e-Mail : jaturong_pot@hotmail.com โดยขอให้จัดส่งข้อมูล
ภายในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทราบ และส่งเอกสารให้ทุกหน่วยงานตอบแบบสอบถามความคิดเห็น และมอบหมาย           
กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ตอบกลับไปมายังคณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทาง
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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๑๗ 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  http://uc.bsru.ac.th/  
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 6.3 การขอใช้รถบัสมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายนอก 
  อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  เครือหงษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขณะนี้มีหน่วยงานภายนอกท าบันทึก
ขอใช้รถบัสมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก จึงขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
หากมีหน่วยงานภายนอกขอใช้รถบัสของมหาวิทยาลัย 

 เลิกประชุม เวลา ๑6.30 น. 

 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


