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การประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕63 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. 

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

(การประชุมออนไลน์) 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบด ี
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบด ี
5. รองศำสตรำจำรยส์ำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบด ี
6. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบด ี
7. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
14. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

1. นำงสำววิลำวรรณ ดวงลิวงษ์ 
2. นำยจักรชัย ตระกลูโอสถ 

 
 

เริ่มประชุม  เวลา  10.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การขยายเวลาปิดท าการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  สืบเนื่องผลกำรประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคำรที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำนั้น             
มีมติให้ขยำยเวลำประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอีกเป็นเวลำ 1 เดือน รัฐบำลจึงได้ประกำศข้อก ำหนด                 
(รำชกิจจำนุเบกษำ) ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่4) ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่ 26 
มีนำคม พ.ศ. 2563 และประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วรำชอำณำจักร (ครำวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม                 
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย                      
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 5/๒๕63 วันจันทร์ที่ 20 เมษำยน พ.ศ.2563 เวลำ 10.00 น.             
ณ  ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (กำรประชุม
ออนไลน์) 
มติท่ีประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี  และผู้ช่วยอธิกำรบดี 
ครั้งที่ 5/2563 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้ 
  1) ระเบียบวำระที่ 4.4 มติที่ประชุม เพิ่มเติมค ำว่ำ “พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป” 
  2) ระเบียบวำระที่ 4.6 ตัดทิ้งเนื่องจำกซ้ ำกับระเบียบวำระที่ 4.5 
  ๓) ระเบียบวำระที่  4.11 มติที่ประชุม ข้อที่  3 แก้ไขจ ำนวนเงิน และประโยค ดังนี้                   
“ให้ตัดงบประมำณจำกบัญชีเงินค่ำสมัครสอบนักศึกษำ จ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) และ
ยอดเงินคงเหลือจำกกองทุนเงินบริจำคน้ ำท่วมฯ จ ำนวน ๑๘,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันบำทถ้วน) และ             
จำกกองทุนสำธำรณะประโยชน์ จ ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บำท (สำมแสนบำทถ้วน) สนับสนุนกองทุนมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สู้ภัย COVID – 19 เพื่อให้ได้ยอดรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท    
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)” 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
  3.1 การเตรียมเครื่องมือไอทีและระบบการประชุมไอทีเพ่ือการประชุม  
  อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ  เครื่องมือไอทีและระบบ                 
กำรประชุมไอทีเพื่อกำรประชุม ได้จัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต จ ำนวน ๖๗ เครื่อง และเตรียมด ำเนินกำรบรรจุ
เอกสำรต่ำงๆ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลที่ส ำคัญต่ำงๆเพื่อเป็นประโยชน์ และ รองรับกำรประชุม                  
แบบออนไลน์ โดยได้ด ำเนินกำรท ำเรื่องจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว  และจะเริ่มกำรใช้งำนในครำวประชุม
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่4/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ                  
13.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 3.2 การเปลี่ยนแปลงชื่ออาคารเรียนรวมท่ีก าลังด าเนินการก่อสร้าง  
  ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.พิษณุ  บำงเขียว รองอธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่             
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้มีบันทึกเรื่อง ช้ีแจงกำรเปลี่ยนแปลงช่ืออำคำรเรียนรวม                                  
ที่ก ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำง จำกช่ือเดิมคือ อำคำรวิทยำศำสตร์สุขภำพและเรียนรวม มำเป็นอำคำร  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  และเสนอเรื่องมำยังมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ โดยมหำวิทยำลัยได้น ำ
เรื่องนี้เข้ำหำรือในที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีในครำวประชุมครัง้ที่ 
1/๒๕๖๓ วันอังคำรที่ 4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มอบหมำยให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.พิษณุ  บำงเขียว  
รองอธิกำรบดี และนำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ไปร่วมหำรือกันเพื่อตั้งช่ือ
อำคำรเรียนรวมดังกล่ำว โดยให้เป็นช่ือบุคคลที่มีบทบำทส ำคัญและมีควำมเกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้ำพระยำ  
บรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนำค) ในลักษณะเดียวกันกับช่ืออำคำรอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย ขณะนีไ้ด้น ำเรื่อง
ดังกล่ำวเข้ำหำรือในที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยรวบรวมเกียรติประวัติของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับพระบรม
วงศำนุวงศ์ ในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำและได้ข้อสรุป เห็นควรให้ตั้งช่ือ
อำคำรเรียนรวมนี้ว่ำ อำคำรเจ้ำพระยำอรรคมหำเสนำ (บุนนำค) ” ซึ่งเจ้ำพระยำอรรคมหำเสนำนี้มีศักดิ์เป็นบิดำ
ของสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำประยูรวงศ์(ดิศ) และสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำพิชัยญำติ (ทัต) และเป็นปู่ของ
สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสรุิยวงศ์ (ช่วง)  และช่ือเดิมของเจ้ำพระยำอรรคมหำเสนำ (บุนนำค) นั้น ยังกลำย
มำเป็นนำมสกุลพระรำชทำนที่รัชกำลที่ ๖ ได้พระรำชทำนให้เป็นเกียรติประวัติแก่ตระกูลบุนนำคอีกด้วย 
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรให้เกียรติแก่บุคคลส ำคัญดังกล่ำว จึงเห็นควรตั้งช่ืออำคำรเรียนคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์นี้ว่ำ อำคำรเจ้ำพระยำอรรคมหำเสนำ (บุนนำค) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเปลี่ยนแปลงช่ืออำคำรเรียนรวม “อำคำรเจ้ำพระยำอรรคมหำเสนำ (บุนนำค)” 
 
 3.๓  (ร่าง) แบบก่อสร้างสนามฟุตบอลและนันทนาการ 
  อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลและนันทนำกำร ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้ด ำเนินกำรท ำแบบก่อสร้ำงใหม่ 
เนื่องจำกในช้ันใต้ดินมีจ ำนวนที่จอดรถน้อย และเล็งเห็นผลประโยชน์ในระยะยำว โดยจะมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลและนันทนำกำรร่วมกับทำงกองอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 และจะน ำแจ้งต่อที่ประชุมให้ทรำบในครั้งต่อไป   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.๔ การปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมโครงการยุทธศาสตร์ในรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 
COVID -19 
  ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ ช่วยอธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ                  
ตำมที่ที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2563 
โดยควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี ได้มีมติพิจำรณำปรับลดงบประมำณ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงขอให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
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  1) วำงแผนปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงกำรยุทธศำสตร์ในรูปแบบอื่นที่เหมำะสมและตอบ
ตัวช้ีวัดได้ตำมเดิม เช่น จัดท ำหลักสูตรระยะสั้นเป็นวีดิทัศน์อบรมผ่ำนสื่อออนไลน์ จัดพิมพ์เอกสำรเนื้อหำและ
กำรอบรมที่เข้ำใจง่ำย มีแผนภูมิรูปภำพแสดงรูปแบบข้ันตอนที่ชัดเจน ส ำหรับแจกผู้เข้ำอบรม เป็นต้น            
(ใช้ประกอบกำรเบิกค่ำวิทยำกรและค่ำวัสดุ) 
  2) หำกยืนยันจะด ำเนินกำรรูปแบบเดิม คำดว่ำสถำนกำรณ์ COVID – 19 อำจยุติและ
ด ำเนินกำรได้ภำยในเดือนพฤษภำคมเป็นต้นไป จะส่งผลให้มีเวลำท ำโครงกำรเพียงสำมเดือน (มิถุนำยน – 
สิงหำคม) จึงควรมีกำรเตรียมพร้อมและวำงแผนไว้เป็นอย่ำงดี ตั้งแต่ขณะนี้ 
  3) กรณีประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมโครงกำร ขอให้ส่งบันทึกข้อควำมเสนอรูปแบบ 
ที่จะปรับ และรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณตำมที่ได้รับจัดสรรใหม่ เพื่อน ำเรียนอธิกำรบดีพิจำรณำอนุญำต
และอนุมัติภำยในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 
  สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่ลิงค์ดำวน์โหลด หรือ QR code และจัดส่งเอกสำรกลับมำที่ 
e-Mail : areewanareewan.iamsaard@gmail.com 
  จำกกำรที่ขอให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรดังกล่ำว ซึ่งบำงหน่วยงำนมีกำรส่งข้อมูล     
ที่ยังไม่ถูกต้อง และเกิดควำมเข้ำใจไม่ตรงกัน ท ำให้กำรด ำเนินงำนเกิดควำมล้ำช้ำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ มอบรองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบดี และผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี นัดหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมช้ีแจงเพื่อท ำควำม
เข้ำใจต่อไป 

 3.๕ สรุปมาตรการการให้ความช่วยเหลือ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และสังคม ในสถานการณ์ 
COVID – 19 
  ตำมที่ได้เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 และขยำย             
วงกว้ำงข้ึนทั่วโลก โดยมีจ ำนวนผู้ติดเช้ือสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อ
บุคลำกร นักศึกษำ ประชำชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและ
มหำวิทยำลัย ในกำรนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงได้ออกมำตรกำรช่วยเหลือเพื่อบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของนักศึกษำ บุคลำกร และสังคม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบมำตรกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือ นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และสังคม                     
ในสถำนกำรณ์ COVID – 19 

3.๖  การลงนามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในช่วงสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 นี ้ได้ด ำเนินกำรลงนำมในประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ จ ำนวน ๓ เรื่อง ดังนี ้

1) แนวปฏิบัติกำรจัดสอบปลำยภำค (ออนไลน์) ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2562 
2) แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ ในภำคเรียนที่ 1/2563 
3)  แนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรประกันคุณภำพและกำรเบิกจ่ำยค่ำประชุมปฏิบัติกำร

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน กรณีประชุมออนไลน์ 

mailto:areewanareewan.iamsaard@gmail.com
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โดยประกำศทั้ง 3 เรื่องนั้น ได้มีกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฎิบัตติำม
ระเบียบต่อไป 

 
มติท่ีประชุม รับทรำบ มอบรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี  ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี ประสำนงำนกับ
ทำงส ำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อด ำเนินกำรจัดสอบใหม่ให้แก่นักศึกษำที่เกิดควำมขัดข้องในเรื่องต่ำงๆ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 การขยายเวลาปิดท าการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ตำมที่ผลกำรประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคำรที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำนั้น             
มีมติให้ขยำยเวลำประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอีกเป็นเวลำ 1 เดือน รัฐบำลจึงได้ประกำศข้อก ำหนด                 
(รำชกิจจำนุเบกษำ) ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่4) ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่ 26 
มีนำคม พ.ศ. 2563 และประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วรำชอำณำจักร (ครำวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม                 
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 แล้ว นั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนด                 
ของทำงรัฐบำล และประกำศหรือค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร และกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำจึงเห็นควรขยำยเวลำปิดท ำกำร 
เป็นเวลำ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2563   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรขยำยเวลำปิดท ำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                  
เป็นเวลำ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2563   

 4.2 การปรับปรุงห้องท างานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  สืบเนื่องจำกห้องท ำงำนของอธิกำรบดีในปัจจุบัน เกิดกำรช ำรุดทรุดโทรม และไม่ได้มีกำร
ปรับปรุงมำเป็นระยะเวลำนำน จึงเห็นควรให้มีกำรปรับปรุงห้องท ำงำนของอธิกำรบดีและห้องงำนเลขำนุกำร
อธิกำรบดี ให้เกิดควำมสมบูรณ์และทันสมัยมำกยิ่งข้ึน จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย                       
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ร่วมกันพิจำรณำ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรปรับปรุงห้องท ำงำนของอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
โดยใช้งบกลำงของอธิกำรบดี จ ำนวนเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) และมอบอำจำรย์ ดร.
ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำรออกแบบห้องท ำงำน ประสำนงำน และด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วย             
ควำมเรียบร้อย 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว รองอธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ มหำวิทยำลัยฯ    
ไดก้ ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำร ดังนี้ 



๖ 
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  ๑) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ในวันพฤหัสบดีที่  14  
พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น.  ด้วยรูปแบบกำรประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom                     
ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
  ๒) กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่4/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 
2563 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และกำรประชุมออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom                      
  3) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2563 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

 - ไม่มี -   

เลิกประชุม เวลา 13.00 น. 

 
     นำยจักรชัย ตระกูลโอสถ  ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


