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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งท่ี 2/๒๕63 
วันอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. 

ณ  ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบด ี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบด ี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผดจ็ ก๋าค า รองอธิการบด ี
4. รองศาสตราจารยส์ายัณ พุทธลา รองอธิการบด ี
5. อาจารย์ ดร.สุทพิย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบด ี
6. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบด ี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี
8. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบด ี
9. อาจารย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี

10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบด ี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบด ี

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ติดราชการ 
2. อาจารย์ ดร.เพญ็พร ทองค าสกุ ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

1. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ 
2. นางสาวภรทิพย ์ พลอาชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  15.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้    

 



๒ 
 

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 แนะน าผู้ช่วยอธิการบดีคนใหม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ แนะน าผู้ช่วยอธิการบดี 
คนใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ โดยภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
  1) ติดตามการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการและพัฒนาท้องถ่ินในโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่จัดท าโครงการเพื่ อเตรียมพร้อมรายงานผล          
แก่องคมนตรีและน าเสนอโครงการใหม่ปีงบประมาณต่อไป 
  2) รับผิดชอบด าเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถ่ิน รวมถึงประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
  3) ประสานงานและร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านอารมณ์และสังคม             
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
  4) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 1.2 การขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา ได้มีการจัดประชุมคณะผู้บรหิารมหาวิทยาลยั 
รองอธิการบดี และผุ้ช่วยอธิการบดี ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์  
ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เพื่อประชุมหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การประชุมท าบันทึกขอเบิกเงิน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง   
ช่ัวโมงละ 60 บาท จ านวน 5 คน คนละ 240 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 1.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT 
กิจกรรม : “การพัฒนาศักยภาพหลักสูตรและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน” 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนเชิญรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
ประธานสาขาวิชา พร้อมผู้แทนสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะ       
การเป็นผู้ประกอบการ และ ICT กิจกรรม : “การพัฒนาศักยภาพหลักสูตรและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุค
ปัจจุบัน” ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร 1 
ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี   
ครั้งที่ 1/2563 โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 รายงานการด าเนินโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือสนับสนุน           
การท างานของชุมชนและท้องถิ่น ประจ าปี 2563”  
  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด ได้รายงานข้ันตอนการด าเนินโครงการ “พัฒนา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการท างานของชุมชนและท้องถ่ิน ประจ าปี 2563” ซึ่งเป็น
โครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร . หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  และ                 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  ติดตามโครงการดังกล่าว และรายงานความคืบหน้าให้              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด            
รองอธิการบดี ให้ทราบเป็นระยะๆ 

 4.2 รายงานผลการด าเนินงานและหารือวิธีการจ่ายผลประโยชน์เป็นรายไตรมาส 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเงิน
ลงทุนของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสนับสนุนวิจัย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 340 ล้านบาท 
  กองคลัง จึงขอรายงานผลการด าเนินงานบริหารกองทุน ส่วนก าไรเกินทุน ณ วันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

ผู้บริหารกองทุน เงินลงทุน 
ก าไรส่วนเกินทุน 

ณ 31 ม.ค. 2563 
คิดเป็นร้อยละ 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดการกองทุน
วรรณ จ ากัด 

90 ล้านบาท - 175,485.02 -0.20 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

100 ล้านบาท 489,344.78 0.49 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

150 ล้านบาท 1,569,428.61 1.04 
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  กองคลัง ได้ขอหารือวิธีการจ่ายคืนผลประโยชน์เป็นรายไตรมาสตามปีงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดวันจ่ายคืนผลประโยชน์ภายใน 10 วันท าการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสมาจัดเก็บ 
ในบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามประเภทของกองทุน และให้บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเพียงเงินต้นต่อไป ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เป็นต้นไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้ด าเนินการตามเสนอ 

 4.3 การพิจารณานักศึกษาท่ีไม่ปฏิบัติตามประกาศการช าระเงินของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด้จเจ้าพระยา ได้ เปิดรับการช าระค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยก าหนดการช าระเงินเพิ่มเติมได้สิ้นสุดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 และเป็นที่สิ้นสุด ข้ันการด าเนินการต่อไปตามระเบียบฯ คือนักศึกษาที่ไม่ได้ช าระเงินจะไม่มีผลการ
เรียน และต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562 ส าหรับนักศึกษาที่ค้างช าระในการ
ลงทะเบียน           ตามรายช่ือเอกสารแนบ มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบดังนี้ 
  1) สั่งการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่แสดงผลการเรียนนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  2) มอบกองคลังติดประกาศรายช่ือนักศึกษาที่ต้องท าการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา          
ภาคเรียนที่ 2/2562 ก่อนสอบปลายภาค 
  3) กรณีนักศึกษาไม่ได้ด าเนินการรักษาสภาพจะไมสามาถลงทะเบียนภาคเรียนถัดไปได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมายอาจารย์มรกต  ภู่ทอง หาแนวทางเพื่อลดข้ันตอนการด าเนินงาน
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

 4.4 การก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรน่า 2019 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด -19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ขยายวงกว้างข้ึนทั่วโลก และมีจ านวนผู้ติดเช้ือสูงข้ึนต่อเนื่อง   
จากสถานการณ์ที่เกิดข้ึนดังกล่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกมา          
อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา ตระหนักถึงผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้
ออกประกาศมาตรการออกมาแล้ว 3 ฉบับ และเพื่อให้การก าหนดมาตรการการป้องกัน มีผลเข้มงวดและ
ป้องกันการแพร่ระบาดที่ก าลังมีแนวโน้มมากข้ึน จึงก าหนดจัดประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย                    
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว และออกมาตรการเพื่ อป้องกัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนต่อไป  

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับท่ี 4 ดังน้ี 
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(ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับท่ี 4 
(แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเน่ืองมาจากการแพร่

ระบาดของเชื้อโรค COVID-19) 
----------------------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเช้ือโรคดังกล่าวเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก มหาวิทยาลัยมีความ
ห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียน              
การสอนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีการเรียนกลุ่มใหญ่ เช่น รายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐาน
คณะ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดการเรียน
การสอนรายวิชาน้ัน 
 2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะในหลักสูตร ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม ส าหรับการสอน กศ.พ. และบัณฑิตศึกษาให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอน
ออนไลน์หรือวิธีการสอนที่เหมาะสม โดยให้ผู้สอนรายงานเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้น           
การสอนในรายวิชา 
 3. ส าหรับการวัดและประเมินผลขอให้ผู้สอนพิจารณาปรับเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามความเหมาะสมของรายวิชาและสถานการณ์ โดยไม่ต้องค านึงถึงเกณฑ์ร้อยละ 80 ของจ านวน
เวลาในการเข้าช้ันเรียนที่เป็นเงื่อนไขในการมีสิทธิสอบ ขอให้ผู้สอนพิจารณาใช้การวัดและประเมินผลด้วย
วิธีการอื่นที่สามารถประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนการจัดสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ใน
ห้องปิดร่วมกันเป็นจ านวนมาก เช่น รูปแบบออนไลน์ การมอบหมายงาน (Assignment) การท ารายงาน 
(Report) หรือการน าข้อสอบไปท านอกห้องสอบ (Take – Home Exam) หรือปรับเป็นการวัดและประเมิน
จากผลงานระหว่างเรียนเป็นระยะ เป็นต้น และขอให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปพร้อมกับการจัดการเรียน           
การสอนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ขอให้สื่อสารกับนักศึกษาให้เข้าใจถึงความจ าเป็นส าหรับการปรับเกณฑ์และวิธีการ
วัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 
 4. ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่มีการรวมกลุ่มของนักศึกษาเป็นจ านวน
มากออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดี กรณีโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วแต่ยังไม่ได้
ด าเนินการให้ยึดถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
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 5. ให้อาจารย์รายงานรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้ปรับให้
เหมาะสมแล้วลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้คณะรวบรวมและเสนอให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 
ส าหรับบุคลากรให้เข้ามาปฏิบัติงานตามปกติเพื่อด าเนินงานในภารกิจต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด 
 6. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน              
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี) และฝา่ย
วิชาการแต่ละคณะ อ านวยความสะดวก ให้ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอนแก่อาจารย์และนักศึกษา 
 7. ให้ทุกหน่วยงานเพิ่มการดูแลสุขภาพอนามัยด้านสถานที่ของแต่ละหน่วยงาน อาทิ การเพิ่มความถ่ี
ในการท าความสะอาดพื้นทางเดินเข้า – ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ า ด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ ตรวจเช็ดท าความสะอาด
จุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู มือจับหูโทรศัพท์
ส านักงาน จัดให้มีการบริการเจลล้างมือ โดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า – ออกอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม และ
ศูนย์อาหาร เพิ่มความถ่ีในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์            
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาด และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 เป็นต้น 
 8. มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนภายนอกสามารถ
สอบถามรายละเอียด และรับข่าวสารที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
(โทร. 0-2473-7000 กด 0) เฟสบุ๊กมหาวิทยาลัย (BSRU News) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (http://www.bsru.ac.th) 
และ Line Official (@BSRU)   
 9. ให้บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ปฏิบัติตามค าแนะน าในประกาศมหาวิทยาลัย กระทรวง           
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

          ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 ฉบับที่ 4 (แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานกรณี
สถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19) 

 4.5 (ร่าง) แบบก่อสร้างสนามฟุตบอลและนันทนาการ 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ได้จัดท า (ร่าง) แบบก่อสร้างสนามฟุตบอลและนันทนาการ 
เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบด ีและผู้ช่วยอธิการบดี รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ด าเนินการน า เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เพื่อขอใช้งบประมาณคงคลังมหาวิทยาลัยในการจ้างผู้ออกแบบ
ก่อสร้างสนามฟุตบอลและนันทนาการ เพื่อเตรียมการขอประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

http://www.bsru.ac.th/
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา ๑7.00 น. 

 
     นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


