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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 5/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 5 กันยายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 13.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ ์ วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรกึษำ 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบด ี
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
6. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุง่โรจนเ์จริญ รองอธิกำรบด ี
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย ์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบด ี
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบด ี
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร   ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบดีและรักษำกำรในต ำแหนง่
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี

11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๑๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1๖. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย ์ มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๗. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
๑๙. อำจำรย์ณัฐพล บุญรกัษ์ (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๒๐. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๑. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
2๒. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสมัพันธ์ฯ 
2๓. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
28. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
29. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่5/2562 วันพฤหสับดทีี่ 10 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 09.00 น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย   มหำบรรพต ติดรำชกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน ติดรำชกำร 
3. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ติดรำชกำร 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์ บัวทอง ติดรำชกำร 
6. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ติดรำชกำร 
7. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
2. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
3. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
4. นำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
5. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
6. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

1. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤด ี แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย ์ พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้    

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 สถาบันขงจ้ือเข้าพบคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
  สถำบันขงจื้อเข้ำพบคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย  เนื่องในโอกำสเทศกำล                  
วันไหว้พระจันทร์ และขอเชิญคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมงำนเฉลิมฉลองเทศกำลวันไหว้
พระจันทร์ ในวันที่ 6 กันยำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ และสถำบันขงจื้อได้ร่วมกับ              
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดโครงกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำจีนเบื้องต้น ส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลำ 17.00 – 18.00 น. 
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยำยน – 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 1.2 ขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  ที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงข้ึน จ ำนวน 
18 รำย โดยมีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 2 ท่ำน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำกำรศึกษำ (6501) อนุสำขำวิชำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ (650102) 
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  และอำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (6102) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.3 การด าเนินการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรสรรหำคณบดี ๒ คณะ 
คือ คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร จะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ในวันที่  30 กันยำยน พ.ศ. 2562              
และคณบดีคณะครุศำสตร์ จะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ในวันที่ 17 ตุลำคม พ.ศ. 2562 และกำรสรรหำ
อธิกำรบดี จะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ในวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย         
ครั้งที่ 4/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 7 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕62  

 หน้ำ 15 แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
 “6.9 การประกวดดนตรี 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
สืบเนื่องจำกกำรขอทุนเพื่อใช้ในกำรประกวด 2 รำยกำร ในกำรประกวดดนตรีร่วมสมัย รุ่นอำยุไม่เกิน 25 ปี 
ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ณ มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี วงดนตรีของวิทยำลัย
กำรดนตรีได้รับรำงวัลชนะเลิศถ้วยพระรำชทำน โล่ควำมสำมำรถระดับเหรียญทอง ทั้ง 2 รำยกำร                 
และกำรประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยระดับชำติ ครั้งที่ 2 ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษำภำควิชำ
ดนตรีไทยได้รับรำงวัลควำมสำมำรถระดับเหรียญทอง จ ำนวน 16 รำงวัล”  

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2562 โดยมีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 การสรรหากรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   สืบเนื่องตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2562 และได้มีกำรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
(ก.พ.อ.) ในมำตรำ 5 ก ำหนดให้ยกเลิกควำมในมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ควำมใหม่แทน โดยมิได้บัญญัติบทเฉพำะกำลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของกรรมกำรในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) ชุดเดิม จึงมีผลท ำให้
กรรมกำร ก.พ.อ. (ชุดเดิม) ต้องสิ้นสุดลง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
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นวัตกรรม ต้องด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
ทุกประเภทใหม่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เสนอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
รวมทั้งลงคะแนนเลือกอธิกำรบดีสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อเป็นกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
ชุดใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ด ำเนินกำรเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว โดยเสนอช่ือ                             
รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ผู้แทนข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อเป็นกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำชุดใหม่ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 3.2 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธี
เปิดป้าย “โครงการความร่วมมือจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ” 
  สืบเนื่องมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรโครงกำรควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัย
กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี โดยมุ่งเน้นประเทศในกลุ่ม อำเซี่ยน +1 ซึ่งผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตลอดมำ จึงเห็นสมควรจัดต้ังวิทยำลัยนำนำชำติข้ึน เพื่อให้มหำวิทยำลัย
เป็นศูนย์กลำงในกำรศึกษำของเยำวชนในประเทศต่ำงๆ โดยส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน                       
ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม : โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดต้ังวิทยำลัยนำนำชำติ (ระยะที่ 1) ซึ่งจะมีพิธี
เปิดป้ำย “โครงกำรควำมร่วมมือจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยำยน พ.ศ. 2562                     
ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และขอเชิญคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมพิธีเปิดป้ำย “โครงกำร
ควำมร่วมมือจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 
อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 3.3 แผนการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ตัวแทน                    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  สืบเนื่องแผนกำรด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ (ตัวแทน
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) ได้ประกำศรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติ วันศุกร์ที่ 23 สิงหำคม พ.ศ. 2562                  
ขอเชิญชวนบุคลำกรร่วมลงคะแนนเสียงเลือก ในวันศุกร์ที่ 6 กันยำยน พ.ศ. 2562 และจะประกำศผล                      
กำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ (ตัวแทนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)                    
วันอังคำรที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2562 และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยำยน 
พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 3.4 ระบบการประเมิน Peer Assessment รอบท่ี 2/2562  
  สืบเนื่องระบบกำรประเมิน Peer Assessment รอบที่ 2/2562 ขณะนี้ได้เปิดระบบ                 
กำรประเมิน Peer Assessment ในวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2562                   
ขอให้คณะผู้บริหำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับทรำบ และ เข้ำร่วมกำรประเมิน                   
Peer Assessment เพื่อให้กำรประเมินเสร็จสิ้นตำมเวลำที่ก ำหนด  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ เกี่ยวเนื่องกับกำรประเมนิ 
Peer Assessment คะแนนส่วนหนึ่งมำจำกกำรเผยแพร่บทควำมวิชำกำรและสื่อกำรเรียนกำรสอนบนเว็บไซต์ 
ซึ่งบำงคณะยังไม่ปรำกฏบนเว็บไซต์ จึงขอให้คณะด ำเนินกำรและจัดส่งไฟล์บทควำมวิชำกำรและสื่อกำรเรียน
กำรสอน ที่ฝ่ำยวิชำกำร ช้ัน 6 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ในวันศุกร์ที่ 6 กันยำยน พ.ศ. 2562 และกำร
เผยแพร่บทควำมวิชำกำรและสื่อกำรเรียนกำรสอนบนเว็บไซต์ ขอให้จ ำแนกเป็นสำขำวิชำ/ช่ืออำจำรย์/  ช่ือ
บทควำม  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.5 การด าเนินการการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร รอบท่ี 2/2562 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
สืบเนื่องกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร รอบที่  2/2562                          
กองบริหำรงำนบุคคลได้ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือเ วียนแจ้งให้ทุกหน่วยงำนทรำบ โดยก ำหนดให้ส่ง                           
ผลกำรประเมินที่กองบริหำรงำนบุคคล ภำยในวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2562   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1  (ร่าง) ก าหนดการงานเกษียณอายุราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

มหำวิทยำลัยก ำหนดจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 
25 กันยำยน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกำรแสดงมุทิตำจติ แด่คณำจำรย์และบุคลำกรที่มีคุณูปกำรต่อมหำวิทยำลยั 
มหำวิทยำลัยฯ จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรงำนเกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 เพื่อน ำเข้ำ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.2 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562             
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กรกฎาคม 2562) งบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้  

กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม                  
เรื่อง รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือน
กรกฎำคม 2562 (1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กรกฎำคม 2562) งบประมำณแผ่นดิน, เงินรำยได้ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

4.3  รายงานสรุปผลการติดตามการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยนักวำงแผนมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้กำรจัดท ำแผนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ตำมมำตรกำรด้ำนงบประมำณเพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท (ส ำนักงบประมำณ)             
โดยมีเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำพรวม ณ สิ้นไตรมำส 4 สะสม ร้อยละ 100 เป็นไปด้วย                  
ควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสมตำมมติที่ประชุมกองนโยบำยและแผน กองนโยบำยและแผน จึงได้จัดท ำ
รำยงำนติดตำมโครงกำรกิจกรรม กำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 (ข้อมูลระบบ ERP) ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2562 (ไตรมำสที่ 4 กรกฎำคม – กันยำยน) จ ำแนกตำม
หน่วยงำน เรียงล ำดับผลกำรเบิกจ่ำยจำกมำกไปน้อย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

4.4  การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนผู้บริหาร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี สั งกัดคณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี ได้ขอลำออกจำกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยฯ เหตุเนื่องจำกมีก ำหนดกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2562 และมีภำรกิจที่จะต้องปฏิบัติในเดือนตุลำคม 2562 ซึ่งตรงกับ             
กำรประชุมของสภำมหำวิทยำลัย ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยในเดือนดังกล่ำวได้ 
เพื่อให้กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยจึงน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตัวแทนผู้บริหำร               
ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรขอลำออกจำกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกตัวแทนต ำแหน่งผู้บริหำร ของ             
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี  

4.5  การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำได้น ำผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับสถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 และคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

4.6 สถาบัน Indian Institute of Technology (IIT) เมือง Kharagpur รัฐเบงกอลตะวันตก 
สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับไทย 

สถำบัน Indian Institute of Technology ( IIT) เมือง Kharagpur รัฐเบงกอลตะวันตก 
สำธำรณรัฐอินเดีย ประสงค์จะส่งเสรมิควำมรว่มมือด้ำนกำรศึกษำกับไทย กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร ์
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วิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้มหำวิทยำลัยฯ พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ
กับสถำบัน IIT  รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม ศึกษำรำยละเอียดและด ำเนินกำรในล ำดับต่อไป 

4.7  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 14  
ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซีย จัดโครงกำรควำมร่วมมือ

ทำงอุดมศึกษำระหว่ำงประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อเรื่อง “Science and Humanities in 
the Era of Digital Technology” ระหว่ำงวันที่ 24 – 28 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ณ Udayana International 
Convention Center (UICC), Kampus Jimbaran ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย 
จึงได้เชิญมหำวิทยำลัย ผู้บริหำร คณบดี และผู้น ำนิสิต/นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม  จึงน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม และบัณฑิตวิทยำลัยที่มีผลงำนที่โดดเด่นเข้ำร่วมกิจกรรมในวันและเวลำดังกล่ำว 

4.8 ขออนุมัติโครงการ  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำร
สื่อสำรองค์กำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำน
สมเด็จโพลล์ และได้กำรตอบรับจำกหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน และสื่อมวลชนเป็นอย่ำงดี ตั้งแต่
ปี 2553 ถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ เสนอขอ
อนุมัติโครงกำรและงบประมำณส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์                
เป็นจ ำนวนเงิน 600,000 บำท (หกแสนบำทถ้วน) 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) ก่อนกำรจัดท ำโพลล์ส ำรวจควำมคิดเห็นทุกครั้ง ควรผ่ำนกำรกลั่นกรองของคณะกรรมกำร
ที่มีควำมเห็นร่วมกันว่ำเป็นหัวข้อที่ดีและมีควำมเหมำะสม สำมำรถน ำไปเผยแพร่ได้  โดยไม่มีควำมสุ่มเสี่ยง              
ในด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือส่งผลต่อภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
  2) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ควรมีนโยบำยในกำรจัดท ำโพลล์ส ำรวจ                 
ควำมคิดเห็นที่ชัดเจน   
  3) ในกำรท ำโพลล์ส ำรวจควำมคิดเห็นเป็นกำรท ำโพลล์ในนำมของมหำวิทยำลัย จึงต้อง
ค ำนึงถึงภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเป็นส ำคัญ หำกมีควำมจ ำเป็นจะต้องท ำโพลล์ที่มีควำมสุ่มเสี่ยง                     
ขอให้ตรวจสอบอย่ำงละเอียดและรอบคอบ ว่ำเมื่อจัดท ำโพลล์แล้วจะต้องไม่มีผลกระทบทำงลบทั้งผู้จัดท ำ             
และต่อองค์กร             

มติท่ีประชุม อนุมัติโครงกำรและงบประมำณส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น                  
บ้ำนสมเด็จโพลล์ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 600,000 บำท (หกแสนบำทถ้วน) และ
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เพิ่มเติมต ำแหน่งคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำรเป็นที่ปรึกษำ ในค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เรื่อง แต่งตั้งกรรมกำรโครงกำรศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์  

4.9  แผนความร่วมมือ “True Smart University” 
บริษัท ทรู  คอร์ปอเร ช่ัน จ ำกัด(มหำชน) น ำเสนอแนวคิดในกำรเข้ำเป็นพันธมิตร                

เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Partner) ในกำรพัฒนำโครงกำร “True Smart University” ให้กับมหำวิทยำลัย 
เพื่อเพิ่มศักยภำพทำงกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย บริษัททรูฯ จึงขอน ำเสนอโครงกำร ที่จะสนับสนุน
เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยซึ่งประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 
  1) Digial Infrastructure โครงกำรพัฒนำสัญญำณ Mobile และ WIFI ครอบคลุมทั่วพื้นที่
มหำวิทยำลัย และโรงเรียนสำธิตฯ 
  2) โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะและพัฒนำนักศึกษำ อำทิ โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ทำงด้ำน
เทคโนโลยีโทรคมนำคม 4G/IOT/Fiber Optic 
  3) Privilege โปรโมช่ันสินค้ำและส่วนลดแพคเกจรำคำพิเศษ 
  4) Digital Society โครงกำรสนับสนุนมหำวิทยำลัยเป็นสังคมไร้เงินสด 
  5) Leading Innovation & Internship โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมในกำรต่อยอดให้เกิด 
กำรท ำงำนจริงของนักศึกษำ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำบริษัทติดตั้งสัญญำณ WIFI ภำยในมหำวิทยำลัย 
หำรือร่วมกันและวิเครำะห์เปรียบเทียบบริษัทที่มีควำมเหมำะสมและเกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยมำกที่สุด 
  1) อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม 
  2) อำจำรย์ ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ 
  3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง 
  4) อำจำรย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ 
  5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ 

 4.10 ขอรายงานข้อมูลโปรโมชั่นแบ่งจ่ายรายเดือนส าหรับการช าระเงินของนักศึกษาของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  ตำมที่ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ส่งหนังสือ ขอเชิญรับบริกำรแบ่งช ำระรำย
เดือนระบบบัตรเครดิตผ่ำนเครื่อง EDC เพื่อแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง ในกำรนี้ กองคลังขอสรุป
เป็นประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

ประโยชน์ 
มหาวิทยาลัย นักศึกษา / ผู้ปกครอง 

-  ได้รับเงินเต็มจ ำนวน 
-  ลดขั้นตอนกำรน ำเงินเข้ำบัญชี 
-  ลดหน้ีค้ำงช ำระได้มำกขึ้น 
-  มีผู้สนใจที่จะช ำระเงินเข้ำมหำวิทยำลัยมำกขึ้น 

-  แบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำย โดยกำรแบ่งช ำระรำยเดือน 
-  ไม่ต้องช ำระเงินขั้นต่ ำของบัตรเครดิต ซ่ึงมีอัตรำดอกเบี้ยสูง 
-  ไม่ต้องกู้เงินจำกแหล่งอ่ืนที่อำจมีดอกเบี้ยสูง 
-  ไม่ต้องถือเงินสดมำช ำระเงิน 
-  ได้รับคะแนนสะสมจำกบัตรเครดิตเพื่อแลกของ 
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  นอกจำกนี้ ทำงธนำคำรได้น ำเสนอโปรโมช่ันส ำหรับสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งมี 2 แบบให้ทำง
มหำวิทยำลัยตัดสินใจเลือก ดังนี้ 

โปรโมช่ันส าหรับมหาวิทยาลัย 
แบบท่ี แบบท่ี 1 แบบท่ี 2  

จ ำนวนเงิน -  มหำวิทยำลัยจะได้รับเงินไม่ครบตำมจ ำนวน              
(หัก MDR 1 %) 

-  มหำวิทยำลัยจะได้รับเงินครบตำมจ ำนวน 

ค่ำธรรมเนียม -  ไม่มี -  ไม่มี 
อัตรำดอกเบี้ย -  0 % ต่อเดือนนำนสูงสุด 3 เดือน -  0.5 % ต่อเดือน เลือกผ่อนช ำระ 3 – 10 เดือน 
คะแนนสะสม -  ผู้ช ำระไม่ได้รับคะแนนบัตรเครดิต -  ผู้ช ำระได้รับคะแนนบัตรเครดิต 

  แต่จำกกำรรับเงินผ่ำนเครื่อง EDC ที่ใช้ในปัจจุบัน ทำงมหำวิทยำลัยรับเงินจำกกำรช ำระเงิน
ด้วยบัตรเครดิตเต็มจ ำนวน ส่วนผู้ช ำระเงินเป็นผู้ช ำระค่ำธรรมเนียม 1 % ดังนั้นโปรโมช่ันที่ธนำคำรให้มำนั้น 
ควรที่จะเลือกโปรโมช่ันแบบที่ 2 ซึ่งมีประโยชน์กับทำงมหำวิทยำลัยและผู้ช ำระเงินมำกที่สุด 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  โปรโมช่ันแบ่งจ่ำยรำยเดือนส ำหรับกำรช ำระเงินของนักศึกษำของธนำคำรไทยพำณิชย์ 
ในแบบที่ 2 

 4.11 ขอรายงานข้อมูลโปรโมชั่นแบ่งจ่ายรายเดือนส าหรับการช าระเงินของนักศึกษาผ่านบัตร
เครดิตของ KTC 
  ตำมที่บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ได้ส่งหนงัสอืขอน ำเสนอบรกิำร รบัช ำระค่ำสินค้ำ
และบริกำรด้วยบัตรเครดิตของ KTC  ในกำรนี้ กองคลังขอสรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

ประโยชน์ 
มหาวิทยาลัย นักศึกษา / ผู้ปกครอง 

-  ได้รับเงินเต็มจ ำนวน 
-  ลดขั้นตอนกำรน ำเงินเข้ำบัญชี 
-  ลดหน้ีค้ำงช ำระได้มำกขึ้น 
-  มีผู้สนใจที่จะช ำระเงินเข้ำมหำวิทยำลัยมำกขึ้น 

-  แบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำย โดยกำรแบ่งช ำระรำยเดือน 
-  ไม่ต้องช ำระเงินขั้นต่ ำของบัตรเครดิต ซ่ึงมีอัตรำดอกเบี้ยสูง 
-  ไม่ต้องกู้เงินจำกแหล่งอ่ืนที่อำจมีดอกเบี้ยสูง 
-  ไม่ต้องถือเงินสดมำช ำระเงิน 
-  ได้รับคะแนนสะสมจำกบัตรเครดิตเพื่อแลกของ 

นอกจำกนี้ ทำงธนำคำรได้น ำเสนอโปรโมช่ันส ำหรบัสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งมีข้อสรปุดังนี้ 

 โปรโมชั่นส าหรับมหาวิทยาลัย 
จ ำนวนเงิน -  มหำวิทยำลัยจะได้รบัเงินครบตำมจ ำนวน 
ค่ำธรรมเนียม -  ไม่มี 
อัตรำดอกเบี้ย -  0.69 % 
ระยะเวลำผ่อนช ำระ -  3 – 10 เดือน 
คะแนนสะสม -  ผู้ช ำระได้รับคะแนนบัตรเครดิต 
กำรแลกคะแนน -  ใช้คะแนนจำกบัตรเครดิตแลกเป็นค่ำช ำระได้ (1,000 คะแนน ต่อ 100 บำท) 
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  จำกกำรสอบถำมไปยังบริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด กำรใช้บริกำรนี้จะต้องเปิดบัญชีธนำคำร 
กรุงไทยเพิ่มข้ึนอีก 1 บัญชี เพื่อไว้ใช้ในกำรโอนเงินข้ำมธนำคำรมำยังบัญชีออมทรัพย์ของมหำวิทยำลัย และจะ
ได้เงินจำกกำรช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิต KTC ใน 1 วันท ำกำรถัดไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โปรโมช่ันแบ่งจ่ำยรำยเดือนส ำหรับกำรช ำระเงินของนักศึกษำผ่ำนบัตรเครดิตของ 
KTC 

4.12 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 และ 
ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำที่ เข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 88 ทุน และปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 68 ทุน 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2560 และ ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

 4.13 ผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ส่งผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
  1) ตำมที่สมำคมที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย แจ้งเงินจัดสรร TCAS ประจ ำปี 2562 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ได้รับจ ำนวนเงิน 186,700 บำท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพัน
เจ็ดร้อยบำทถ้วน) มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรน ำส่งเงินจัดสรร ไปยังสมำคมที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศ
ไทยเป็นที่เรียบร้อย 
   2) ตำมที่มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนดูแล
ทุนกำรศึกษำประเภทผลกำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2552 เป็นต้นมำนั้น ส ำหรับ           
ปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้ด ำ เนินกำรประมวลผลกำรเรียนภำคเรียนที่ 
2/2561 และจัดสรรทุนโดยประสำนกับเลขำนุกำรมูลนิธิฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละ
สำขำวิชำ ตำมประกำศเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยฯ จัดสรรได้ 67 ทุน มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละสำขำวิชำ 
ตำมเกณฑ์ของประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ทุนกำรศึกษำผู้ที่มีผลกำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำ จ ำนวน 
67 คน มูลนิธิ 100 ปี บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มูลนิธิชูธง ศิลปี และกองทุนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชนิดำ  สุวรรณรัตน์ 
จะมอบเงินให้กับกองคลังเพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำให้กับผู้ที่ได้รับทุน รวม 21 ทุน ส ำหรับเงินทุน
จำกมหำวิทยำลัย ซึ่งฝำกไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำร ไทยพำณิชย์ สำขำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เลขที่บัญชี 401-965069-2 ช่ือบัญชี “ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน” ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน จึงขอเบิกเงินทุนจำกบัญชีดังกล่ำว เป็นเงิน 562,810. - บำท (ห้ำแสนหกหมื่น           
สองพันแปดร้อยสิบบำทถ้วน) เพื่อมอบให้กองคลังด ำเนินกำรต่อไป 
 
มติท่ีประชุม 1) รับทรำบ กำรน ำส่งเงินจัดสรร TCAS ประจ ำปี 2562 จ ำนวนเงิน 186,700 บำท         
(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) 
  2) เห็นชอบ กำรขออนุมัติเบิกทุนกำรศึกษำ ประเภทผลกำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562  

สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 8/๒๕62 
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหำคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อำคำร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่  8/๒๕62 น ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.2 รายงานผลการรักษาราชการแทนอธิการบดี 
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรรักษำรำชกำร

แทนอธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 26 – 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์  ฟุ้งขจร รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรรักษำรำชกำรแทน

อธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 29 – 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.3 ข้อมูลการชี้แจงข้อเสนอแนะการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยจากสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  

สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ได้ให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยใน
มหำวิทยำลัยฯ จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำเดือนสิงหำคม ครั้งที่ 
19/2562 โดยกองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในมหำวิทยำลัยอยู่แล้ว จึงน ำข้อมูลและช้ีแจงข้อเสนอแนะจำกสภำคณำจำรย์และ
ข้ำรำชกำร น ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.4 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์
การปรับปรุงค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กองนโยบำยและแผน ได้ปรับปรุงปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 เพื่อเตรียมข้อมูลช้ีแจงต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในช่วงเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2562 – มกรำคม พ.ศ. 2563 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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๕.5 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม “งานสารบรรณสัญจร”  
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร “อบรมเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ

ระบบงำนสำรบรรณ” เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อำคำร 11 ช้ัน 9 มหำวิทยำลยั            
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.6 การมอบทุน “กองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา สุวรรณรัตน์”  
คณะกรรมกำรกองทุนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชนิดำ สุวรรณรัตน์ ได้แสดงเจตน์จ ำนงจะมอบทุน

ตำมโครงกำรมอบทุนเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
เนื่องในโอกำสครบรอบ 60 พรรษำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไป ปีละ 75,000 บำท ติดต่อกันเป็น
เวลำ 5 ปี และได้มอบมำแล้ว รวม 4 ปี ในปี 2562 นี้คณะกรรมกำรกองทุนฯ มีก ำหนดเข้ำมอบทุนให้ในวันที่ 
28 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสมำคมศิษย์เก่ำฯ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.7 สรุปผลการประเมินโครงการพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระธรรมวุฒาจารย์  
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้สรุปผลกำรประเมินโครงกำรพิธีถวำยปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แด่ พระธรรมวุฒำจำรย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ ศำลำอ ำนวยสุข วัดศรีสุริยวงศำรำมวรวิหำร 
จังหวัดรำชบุรี รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนกำรผลิต และ
เผยแพร่นวัตกรรม งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และผลงำนอื่นๆ สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ : นิทรรศกำรผลงำน
ออกแบบสร้ำงสรรค์ โดยมีกำรด ำเนินงำนในวันที่ 1 – 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ช้ัน 1 
หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน  
  2) สำขำวิชำภำษำไทย (ค.บ. 5 ปี) ได้สรุปกำรจัดโครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอก ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (และส่งเสริมเพื่อพัฒนำ นักศึกษำสำขำวิชำภำษำไทย –  
ครุศำสตร์) : กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับนักศึกษำใหม่ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะครุศาสตร์  
  คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ กิจกรรมกำรทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้รำยวิชำชีพครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2562  
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ กิจกรรมกำร
พัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์ในศำสตร์เฉพำะทำงของคณะครุศำสตร์ มบส. ในวันพุธที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 
2562 
  3) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป ได้สรุปกำรประกวดโครงกำรงำนวิจัยระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 
5 กลุ่มฟิสิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของวิทยาลัยการดนตรี  
  วิทยำลัยกำรดนตรี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) วิทยำลัยกำรดนตรีได้จัดท ำวำรสำรดนตรีบ้ำนสมเด็จฯ และมอบวำรสำรดนตรีบ้ำนสมเดจ็ฯ 
จ ำนวน 2 เล่ม เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ผลงำนที่มีคุณค่ำต่อสำธำรณชน  
  2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี ได้สรุปผลกำรเข้ำรว่ม
ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกสถำบันอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  3) รำยงำนผลกำรประกวดวงโยธวำทิตชิงแชมป์กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ประจ ำปี 
2562 ประเภทกำรประชันตีกลอง ในวันที่ 9 – 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ณ สนำมกีฬำ มหำวิทยำลัย           
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล         
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมคำดหวัง
ต่อนโยบำยของรัฐ ซึ่งได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรส ำรวจ ได้ลงเผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ ส ำนักข่ำวบำงกอกทูเดย์ เว็บไซต์ thaiquote และเว็บไซต์ 
thebangkokinsight  
  2) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรส ำรวจ ได้ลงเผยแพร่ใน  สถำนีโทรทัศน์ 
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Nation TV สถำนีโทรทัศน์ SpingNews สถำนีโทรทัศน์ Bright TV หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ เว็บไซต์ bangkoktimes เว็บไซต์ thereporters และเว็บไซต์ 
bangkokinsight 
  3) สรุปโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัยในกำรพัฒนำชุด
โครงกำรวิจัยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของพื้นที่ให้บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
และระยะที่ 2 วันที่ 1 – 2 สิงหำคม พ.ศ. 2562  
  4) สรุปโครงกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์เพื่อกำรจดคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม กำร์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปำ พัทยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รำยงำนสรุปโครงกำรปรับควำมรู้
พื้นฐำนนักศึกษำใหม่ระดับสำขำวิชำฟิสิกส์และสำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 ในวันที่ 4 – 5 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
  2) สำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้รำยงำนผลกำรเข้ำประกวด
ภำพยนตร์สั้น โครงกำรปลุกจิตส ำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 โดยนักศึกษำช้ันปีที่ 2 สำขำวิชำภำพยนตร์และ
ดิจิทัลมีเดีย ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกเรื่อง 3 โลก Three World จึงน ำเรียนให้คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ และขอสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้ทีมนักศึกษำที่ได้รับรำงวัล 
  3) บัณฑิตวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ช่วงเดือนกรกฎำคม – 
สิงหำคม พ.ศ. 2562   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 รายงานผลการด าเนินการด าเนินงานโครงการของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชำสัมพันธ์                 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อสิ่งพิมพ์ BSRU NEWS, เว็บไซต์, แบรนเนอร์, ไวนิล Bulletin ป้ำยประกำศ               
กำรสร้ำงเครือข่ำยและภำพลักษณ์ที่ดีให้กับมหำวิทยำลัย และกิจกรรม : “กำรเปิดตัวสื่อประชำสัมพันธ์และ
กำรเสวนำแนวทำงกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในยุคดิจิตอล” ในวันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2562 โดยภำยในงำน            
มีกำรอภิปรำย ดังนี้ 1) กำรอภิปรำย “แนวทำงกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในยุคดิจิตอล” 2) กำรอภิปรำย 
“ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยในสื่อสังคมออนไลน์” 3) กำรเสวนำ “กิจกรรมกำรน ำเสนอสื่อประชำสัมพันธ์”  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.2 วีดิทัศน์ แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้จัดท ำวีดิทัศน์ แนะน ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                           
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จ ำแนกเป็น 3 แบบ 1) วีดิทัศน์ 1 นำที ไม่มีเสียงบรรยำย 2) วีดิทัศน์ 6 นำที                      
เสียงภำษำไทย ข้อควำมภำษำอังกฤษ 3) วิดีทัศน์ 6 นำที เสียงภำษำอังกฤษ ข้อควำมภำษำจีน สำมำรถ                
ดำวน์โหลดเพื่อรับชมผ่ำนลิงค์ หรือคิวอำร์โค้ด ดังเอกสำรแนบ  และวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติในหลวง                    
รัชกำลที่ 10  ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทำงส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
ได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 แจ้งรายละเอียดนักศึกษาจีน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ
สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ โดยมีนักศึกษำจีน จ ำนวน 17 คน และมีนักศึกษำเข้ำมำสมัครด้วยตนเอง                 
1 คน ซึ่งในกิจกรรมนักศึกษำปีที่ 2 ได้กล่ำวต้อนรับเป็นภำษำอังกฤษ เป็นสิ่งที่น่ำช่ืนชมอย่ำงยิ่ง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
ควรมีอำจำรย์ภำษำอังฤษที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาจีน โครงการบริการทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
  อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ในวันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2562 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดงำนปฐมนิเทศนักศึกษำจีน โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร                    
ด้ำนภำษำและวัฒนธรรมไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อำคำร 11 ช้ัน 3  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเป็นก าลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำหรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่ำงๆ ของประเทศไทย สำมำรถติดต่อ
ลงทะเบียนขอรับควำมช่วยเหลือจำกมหำวิทยำลัยฯ ได้ที่ ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ อำคำร 1 ช้ัน 2M ตั้งแต่วันที่ 
4 - 15 กันยำยน พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  
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 6.6 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีสมโภช 40 ปี และวางศิลาฤกษ์อุโบสถ             
หลวงพ่อพระพุทธโสธร 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคคี พิธีสมโภช 40 ปี และ
วำงศิลำฤกษ์อุโบสถหลวงพ่อพระพุทธโสธร วันอำทิตย์ที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2562 ณ วัดมงคลรัตนำรำม 
เมืองเบิร์กลีย์ ซำนฟรำนซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดสรรงบประมำณเพื่อสมทบ            
ร่วมเป็นเจ้ำภำพในนำมของมหำวิทยำลัย 

 6.7 การแต่งตั้งรองคณบดี และรองผู้อ านวยการ 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่ำกำรแต่งตั้งรองคณบดี และรองผู้อ ำนวยกำร 
โดยเฉพำะหน่วยงำนในโครงสร้ำง ไม่ให้แต่งตั้งย้อนหลังเนื่องจำกไม่เหมำะสม และเป็นกำรแต่งตั้งย้อนหลัง                
ในวันที่ยังไม่ปฏิบัติหน้ำที่ จึงขอให้หน่วยงำนเริ่มแต่งตั้งตำมที่อธิกำรบดีลงนำม  

มตท่ีิประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑6.00 น. 

 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


