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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 6/๒๕63 

วันพุธท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 13.00น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบด ี
4. รองศำสตรำจำรยส์ำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบด ี
5. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบด ี
6. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบด ี
7. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๗. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๒๐. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๑. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
2๕. อำจำรย ์ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
2๖. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
28. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ   แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
30. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่8/2563 วันพฤหสับดทีี่ 29 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 13.00 น. 
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31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
36. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
๓7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำป ี คงอินทร ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสัวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
44. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
45. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
46. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๔7. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
49. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐกิตต์ิ เหมทำนนท ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
54. อำจำรย์ณัฐพล บุญรกัษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
56. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๕7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
58. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
59. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
60. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
61. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
62. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
63. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
64. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
65. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
66. อำจำรย ์ดร.ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
๖7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
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68. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
69. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
70 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
71. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
72. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรม ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
73. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นริันดร ์ สุธีนิรันดร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
74. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรทิพย ์ นิธิธนวิวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
75. อำจำรยเ์ฉลิมทรพัย ์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
76. อำจำรยส์รอ้ยสุดำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
77. อำจำรย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
78. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล อุทำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
79. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
80. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
81. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
82. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ ติดรำชกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ ติดรำชกำร 
5. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทรก์ร ี ติดรำชกำร 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน ติดรำชกำร 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ ติดรำชกำร 

10. อำจำรย์ ดร.ธนเดช สอนสะอำด ติดรำชกำร 
11. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ติดรำชกำร 
12. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ติดรำชกำร 
๑๓. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม ติดรำชกำร 
๑๔. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย 
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เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๑. ดร.วลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 
 เริ่มประชุม  เวลา 13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบ สร้างกุฏิสงฆ์วัดบางไส้ไก่ (วัดลาว) 
  ขอเชิญร่วมเปน็เจำ้ภำพทอดกฐินสำมัคคี สมทบ สร้ำงกุฏิสงฆ์วัดบำงไส้ไก ่ทอด ณ วัดบำงไสไ้ก่ 
(วัดลำว) ซอยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ ในวันอำทิตย์ที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 น. 
ณ ศำลำกำรเปรียญวัดบำงไส้ไก่ (วัดลำว) และในวันที่ 12 ตุลำคม 2563 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ จัดพิธีบ ำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร (๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๓) เพื่อร่วมแสดงควำมจงรักภักดีและน้อมร ำลึก               
ในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้ และก ำหนดให้มีกิจกรรมถวำยพุ่มกฐินสำมัคคี สมทบสร้ำงกุฏิสงฆ์              
แด่วัดบำงไส้ไก่ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อำคำร ๑๕๐ ปี มหำบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนำค) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ        
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 1.2 การขยายผล วิศวกรสังคม (Social Engineer) จากประธานสภานักศึกษา และนายก
องค์การนักศึกษา 
  นำงสำวธนภรณ์ เปรมทอง ประธำนสภำนักศึกษำ นำยธีรวุฒิ แดงอรุณ นำยกองค์กำร
นักศึกษำ ได้เข้ำน ำเสนอโครงกำรพัฒนำนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏในกำรพัฒนำท้องถ่ิน หรือ วิศวกรสังคม
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (กบมส.) โดยโครงกำรนี้เป็น
โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำชุมชนท้องถ่ินโดยนักศึกษำ ซึ่งนอกจำกจะสอดคล้องกับหน้ำที่ในกำรเป็น
มหำวิทยำลัยเพื่อท้องถ่ิน ตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.  2547 แล้ว ยังเป็นกำรแสดง
พลังนักศึกษำอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อสังคม โดยมีเป้ำหมำยภำยในสิ้นปีนี้ ในกำรพัฒนำนักศึกษำทุกคณะภำยใน
มหำวิทยำลัย จ ำนวน 500 คน อำจำรย์และบุคลำกร จ ำนวน 100 คน เพื่อเสริม ซ่อม สร้ำงและเรียนรู้                
ผ่ำนกำรศึกษำและพัฒนำชุมชนท้องถ่ินในเขตพื้นที่  ที่ได้รับผิดชอบ โดยอธิกำรบดีได้มอบหมำยให้                     
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี ฝ่ำยวิชำกำร และส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
หำแนวทำงในกำรบรรจุเนื้อหำวิศวกรสังคมลงในหลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไป และมอบหมำย รองศำสตรำจำรย์
สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และส ำนักกิจกำรนักศึกษำ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับ 
อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำในกำรเป็นวิศวกรสังคมให้เหมำะสมทั้งคุณภำพและปริมำณ พร้อมทั้งขยำยผล
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กำรลงนำมควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ในกำรยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องไปด ำเนินกำร 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั                        

ครั้งที่ 7/๒๕63 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยำยน พ.ศ. ๒๕63  

ระเบียบวำระที่ 4.5 แก้ไขช่ือวำระและมติที่ประชุมเป็น “แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำน
ผลสัมฤทธ์ิของงำน (ประเมินตนเอง) ของข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัย (สำยวิชำกำร) สังกัดคณะ
วิทยำกำรจัดกำร”  

 ระเบียบวำระที่ 4.8 แก้ไข มติที่ประชุมเป็น “เห็นชอบ กำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีผลกำรเรียน
สูงสุดของสำขำวิชำ ภำคเรียนที่ 2/2562 และให้สำขำวิชำที่ยังไม่มีรำยช่ือนักศึกษำที่มีผลกำรเรียนสูงสุด 
เพิ่มเติมได้ถึงวันศุกร์ที่ 18 กันยำยน 2563  และหำสำเหตุของสำขำวิชำที่ไม่ส่งผลกำรเรียนที่ส่งผลให้
นักศึกษำหมดสิทธ์ิได้รับทุนกำรศึกษำด้วย”  

 ระเบียบวำระที่ 4.10 “จัดต้ังหน่วยงำนศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ อำคำร 30 ช้ัน 2” แก้ไข
เป็น “จัดต้ังหน่วยงำนศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ อำคำร 12 ช้ัน 2” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/๒๕63 โดยมีกำร
แก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่อง
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดท ำวำรสำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย             
เพื่อพิจำรณำ และมอบหมำยคณะและหน่วยงำนที่จัดท ำวำรสำร เข้ำร่วมประชุมหำรือเพื่อหำข้อสรุปให้อยู่           
ในทิศทำงเดียวกันทั้งมหำวิทยำลัย ได้นัดหมำยประชุมหำรือในวันที่ 18 กันยำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมลงมติ
ว่ำ ขอให้เป็นที่ยอมรับ เนื่องจำกกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมได้มีกำรเปรียบเทียบกำรเก็บค่ำธรรมเนียม
วำรสำรในระดับเดียวกันของรำชภัฏทั่วประเทศที่อยู่ในฐำนเดียวกัน ไม่เกิน 5,000 บำท  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำร
จัดท ำข้อมูลสรุปกำรประชุมหำรือใหเ้ป็นลำยลักษณ์อักษร และให้หน่วยงำนประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มที่ประสงค์
จะตีพิมพ์วำรสำรให้ทั่วถึงมำกยิ่งข้ึน 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันผ่านระบบ

ออนไลน์ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน

ให้แก่ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสำยสนับสนุนและเพิ่มค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำนมหำวิทยำลัย            
สำยสนับสนุน จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันผ่ำนระบบออนไลน์ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  และมอบหมำย นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล
ด ำเนินกำร 

4.2 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ(ร่าง) ก าหนดการประชุม “ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

 กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรจัดท ำ รำยงำน                       
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และ (ร่ำง) 
ก ำหนดกำรประชุม “ผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563” เพื่อติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน                   
กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบหมำย ประธำนแต่ละฝ่ำยด ำเนินกำร โดยก ำหนดประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“ผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลยัตำมแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563” ในวันพุธที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

 4.3 แผนโครงการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและวางแผนบริหารจัดการเพ่ิมพ้ืนท่ีจอดรถยนต์
ในมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมกำรโครงกำรพัฒนำสนำมกีฬำให้ได้มำตรฐำนและวำงแผนบริหำรจัดกำรเพิ่มพื้นที่ 
จอดรถยนต์ในมหำวิทยำลัย ได้มีกำรประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 และมติ            
ที่ประชุมเห็นชอบโครงกำรฯ ก่อสร้ำงแบบสนำมกีฬำสนำมฟุตบอลมำตรฐำน 7 คน มีลู่ ว่ิง อัฒจันทร์                 
ด้ำนเดยีว และมีบ่อเก็บน้ ำบ ำบัดน้ ำเสีย ส ำหรับสนำมหญ้ำ โดยหลังคำโซล่ำเซลล์ ให้พิจำรณำควำมเหมำะสม
ของทิศทำงแสงแดดและปรับลดสิ่งที่ไม่จ ำเป็นลง เพื่อให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดวงเงิน รำคำ 
25,000,000 บำท (ยี่สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน) โดย 
  1) ได้มีกำรจัดท ำประชำพิจำรณ์ส่วนได้ส่วนเสีย คณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ ชุมชน 
  2) ตั้งงบประมำณบ ำรุงกำรศึกษำเพื่อใช้ในกำรจ้ำงเขียนแบบ 
  3) ก ำหนดวงเงินก่อสร้ำงเพื่อเสนอของบประมำณ โดยใช้แบบฉบับร่ำง เพื่อใช้ในกำรขอตั้ง
งบประมำณแผ่นดิน 
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มติท่ีประชุม 1) เห็นชอบ กำรด ำเนินงำนแผนโครงกำรพัฒนำสนำมกีฬำให้ได้มำตรฐำนและวำงแผนบริหำร
จัดกำรเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์ในมหำวิทยำลัย  
  2) ส่วนงบประมำณที่ใช้ในกำรจ้ำงเขียนแบบ ให้น ำเข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี พิจำรณำในล ำดับต่อไป 

 4.4 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน 50 ปี ดนตรีบ้านสมเด็จฯ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีกำรศึกษำดนตรีแห่งแรกในระดับอุดมศึกษำ  
ซึ่งในปี 2563 เป็นปีที่มีวำระครบรอบ 50 ปี  คณะกรรมกำรชมรมศิษย์เก่ำเอกดนตรีบ้ำนสมเด็จจึงได้มีมติที่จะจัด
งำนระลึก “50 ปีดนตรีบ้ำนสมเด็จฯ” วิทยำลัยกำรดนตรี ร่วมกับชมรมศิษย์เก่ำเอกดนตรีบ้ำนสมเด็จฯ จึงขอ
อนุมัติโครงกำรและงบประมำณภำยในวงเงินที่ได้รับกำรอนุมัติในข้ันต้นจำกมติที่ประชุมคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2563 วันอังคำรที่ 16 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้ใช้งบประมำณ งบยุทธศำสตร์ ปีพ.ศ. 2564 จ ำนวน 500,000 บำท 
และงบประมำณโครงกำรวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) จ ำนวน 
1,000,000 บำท เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมฯ  
  จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติโครงกำร และอนุมัติงบประมำณ จ ำนวน 1,500,000 
บำท จำกกองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 1,000,000 บำท และงบประมำณ
แผ่นดิน (งบยุทธศำสตร์) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 500,000 บำท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

 4.5 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับนักศึกษำพิกำรเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
และนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ             
แก่คนพิกำร เพื่อให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับนักศึกษำพิกำรเข้ำศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 4.6 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 
  1) พิจำรณำเห็นชอบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ
หลักสูตร, ระดับคณะ และระดับหน่วยงำนสนับสนุน เพื่อน ำผลกำรประเมินฯ เสนอสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 
  2) เพื่อพิจำรณำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับสถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัย และระดับ
หน่วยงำน 
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  3) เพื่อรับทรำบรำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ และก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับสถำบัน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 4.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในส่วนของกำรรำยงำนผล
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย ต้องใช้ข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรที่เกี่ยวข้องเพื่อรำยงำนผลดังกล่ำวต่อสภำมหำวิทยำลัยทรำบ 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย จึงขอให้ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องรำยงำนผล             
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมเอกสำรแนบ พร้อมทั้งขอให้จัดส่งข้อมูลตำมแบบฟอร์ม
และจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้แก่ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ภำยในวันอังคำรที่ 20 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยฝ่ำยที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำก
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ตำมเอกสำรแนบ พร้อมทั้งขอให้จัดส่งข้อมูลตำมแบบฟอร์มและจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้แก่ส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย ภำยในวันอังคำรที่ 20 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

 4.8 มติท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เกี่ยวกับการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ 
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี            
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้น ำมติที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
เกี่ยวกับกำรพิจำรณำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ  
ในหลักสูตรระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2564 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ
ในหลักสูตรระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2564 

 4.9 การเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) ประจ าปี 2564 
  มหำวิทยำลัยจะมีกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 ในวันอังคำรที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2564 จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรงำน     
วันคล้ำยวันพิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 

มติท่ีประชุม รับทรำบ (ร่ำง) ก ำหนดกำรงำนวันคล้ำยวันพิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี และนำงสำววรรณดี 
อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรเตรียมจัดประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรจัดงำน
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วันคล้ำยวันพิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 และมอบหมำย           
ทุกหน่วยงำนเตรียมกำรเสนอกิจกรรม/โครงกำรที่จะด ำเนินกำร และน ำเสนอในกำรประชุมกำรเตรียมควำม
พร้อมกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยฯ ในล ำดับต่อไป 

 4.10 ขอแก้ไขและเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2562 
  กองนโยบำยและแผน ขอแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณเงินรำยได้ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ประกำศ ณ วันที่ 14 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2562 จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรขอแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณเงินรำยได้ พ.ศ. 2562 

 4.11 การจัดส่งข้อมูลโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งท่ี 10 (NACC Integrity Awards)   
  อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วมโครงกำรและ  
รับฟังกำรช้ีแจงหลักเกณฑ์กำรมอบรำงวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) เมื่อวันจันทรท์ี่ 
21 กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อำคำร 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ จึงขอส่งข้อมูลโครงกำรรำงวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรเข้ำร่วมโดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  ให้ชะลอกำรเข้ำร่วมโครงกำรรำงวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity 
Awards) ไปก่อน 

 4.12 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  และทำงส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ส่งผลกำรประเมินผ่ำนหน้ำ
เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งำนประกันคุณภำพจึงน ำผลกำรประเมนิคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 น ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี และอำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  
ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี เตรียมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/๒๕63 
ในวันพฤหัสบดีที ่17 กันยำยน พ.ศ. ๒๕63 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลยั 
ครั้งที่ 9/๒๕63 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.2 การทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักด์ิแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
  ดร.สว่ำง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ได้แจ้งเรื่องกำรทูลเกล้ำฯถวำยปริญญำกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินี ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง และมหำวิทยำลัยสวนดุสิต โดยจะทูลเกล้ำฯ 
ถวำยพร้อมกัน ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถำน โดยนำยกสภำ
มหำวิทยำลัยจะทูลเกล้ำฯ ถวำยฉลองพระองค์ครุย และอธิกำรบดีจะเป็นผู้ทูลเกล้ำฯถวำยปริญญำบัตร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.3 รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2563 
  อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรก่อสร้ำง
อำคำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (งบประมำณแผ่นดิน) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.4  ก าหนดการพิธีบ าเพ็ญกุศลเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ ำพระยำ ได้จัดท ำก ำหนดกำรพิ ธีบ ำเพ็ญกุ ศล                     
เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร          
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อำคำร 150 ปี มหำบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนำค) ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.5 ก าหนดการโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 2563   
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท ำก ำหนดกำรโครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง             
บ้ำนสมเด็จฯ ประจ ำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.6 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ส ำนักงบประมำณ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ และกำรอนุมัติเงินจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.7 รายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ของงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละ
หน่วยงาน 
  อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  
ของงบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.8 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์            
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ได้รำยงำนสรุปผลกำร
ประเมินโครงกำรมหกรรมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโครงกำรยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563) 
  กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไตรมำส 4 (เดือนกรกฎำคม-
กันยำยน พ.ศ. 2563) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.10 รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดสอบแข่งขันให้กับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ           
พลเรือน (ก.พ.)   
  กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดสอบแข่งขันให้กับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) และสรุปยอดเงินค่ำเช่ำสถำนที่จัดสนำมสอบ โดยค ำนวณจำก
จ ำนวนผู้เข้ำสอบทั้งหมด 5,624 ที่นั่ง เฉลี่ยค่ำหัว หัวละ 40 บำทต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 224,960 บำท              
(สองแสนสองหมื่นสี่พันเก้ำร้อยหกสิบบำทถ้วน) และได้ด ำเนินกำรจัดส่งยอดเงินดังกล่ำวให้กับกองคลังเพื่อท ำกำร 
ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมน ำรำยได้เข้ำโครงกำรเช่ำพื้นที่ของมหำวิทยำลัยฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.11 การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่กิจกรรมและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้จัดท ำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเผยแพร่กิจกรรมและ 
ผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.12 ขอเรียนเชิญร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2020 Ep. 2 : Reinventing the 
Future of Teaching and Learning 
  สมำคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ได้ส่งหนังสือเชิญร่วมงำน Executive Breakfast Forum 2020 Ep. 2 
: Reinventing the Future of Teaching and Learning ในวันอังคำรที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Lecture 
Hall โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอรำวัณ กรุงเทพฯ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.13 รายงานการรับ – จ่าย บัญชีกองทุนเพ่ือการศึกษาและสาธารณประโยชน์ 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้ส่งรำยงำนกำรรับ – จ่ำย บัญชีกองทุนเพื่อกำรศึกษำและ
สำธำรณประโยชน์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2563 รำยละเอียด 
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.14 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และ 
ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์พัฒนำ
ท้องถ่ิน ในวันที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ อำคำร 10 ช้ัน 1  
  2) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำร
ของคณำจำรย์ : ศึกษำดูงำน “กำรบริหำรจัดกำรนโยบำยสำธำรณะด้ำนกำรทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ในภำวะวิกฤติ
โควิด 19 ของจังหวัดระยอง” ระหว่ำงวันที่ 10 - 11 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดระยอง  
  3) คณะมนุษยศำสตร์ฯ ได้รำยงำนผลกำรแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 25  
ในวันที่ 12 - 13 กันยำยน พ.ศ. 2563  
  4) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำหลักสูตรให้เป็น 
ไปตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรแนะแนวเสริมสร้ำงอัตลักษณ์นักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 
  5) สำขำวิชำภำษำไทย ได้รำยงำนสรุปผลโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัด
กำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 : “ฟัง พูด อ่ำน เขียน คิด ปรับทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่  
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6 สิงหำคม พ.ศ. 2563 และโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
“ภำษำไทยเพื่อกำรประกอบอำชีพในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.15 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ  
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้สรุปกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของ
คณำจำรย์ “สืบสำนอัตลักษณ์ไทยในกำรบูรณำกำรวิธีกำรเรียนกำรสอนจำกรุ่นสู่รุ่นเพื่ อพัฒนำศักยภำพ          
ทำงวิชำกำรในแบบวิถีไทยให้คงอยู่ในยุคปัจจุบัน” เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ มหำวิทยำลัย           
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
  2) กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ณ อำคำร 1 ช้ัน 4  
  3) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ระหว่ำงวันที่ 17 – 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
ณ อุทัยริเวอร์เลครีสอร์ท จังหวัดอุทัยธำนี 
  4) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร / กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 14 โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  5) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนฯ  
ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563 
  6) สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้สรุปโครงกำร “กำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์เพื่อก้ำวเข้ำสู่  
กำรเป็นนักวิจัยข้ันสูง” 
  7) ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้สรุปภำพบรรยำกำศโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่   
และประชุมผู้ปกครอง แบบออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ในวันที่ 1 และ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
  8) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 
3 โครงกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.16 ขอเชิญร่วมงานเสวนา “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ”  
  สถำบันคลังสมองของชำติ ได้ก ำหนดจัดงำน เสวนำ “กำรใช้ประโยชน์สูงสุดจำกกำรเป็น
มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนควำมคิดและประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรบริหำรของ
มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ จึงขอเชิญมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมงำนเสวนำดังกล่ำว ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลำคม 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 โรงแรมแบงค็อก มิดทำวน ์

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 โครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ จำกกำรด ำเนินงำนร่วมกัน
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ ในนำมแครือข่ำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง โดยได้จัดท ำแบบส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
ตนเองในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19)  ในช่วงเดือนพฤษภำคมและเดือน
มิถุนำยน และในวันที่ 18 กันยำยน พ.ศ. 2563 ทำงส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้แจ้งผลกำรอนุมัติ
งบประมำณโครงกำรฯ จ ำนวน 32 ล้ำนบำท ให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง ด ำเนินกำรร่วมกันต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี และ                
รองศำสตรำจำรย์ ดร. พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ดูแลกำรด ำเนินกำร
วิจัยต่อไป และมอบหมำยผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำจัดท ำรำยงำนรำยช่ือนักวิจัยที่ไดร้ับทุนสนับสนุน
จำกแหล่งทุนต่ำงๆ แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  

 6.2 ยกร่างประกาศสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
  รองศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ รองอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) ได้ยกร่ำงประกำศสนับสนุนให้มีกำรจัดสมัชชำสุขภำพกรุงเทพมหำนคร
ข้ึน รวมทั้งจะหนุนยกระดับสมัชชำสุขภำพจังหวัดให้เป็นเวทีของประชำชนจำกหน่วยงำนภำครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สถำบันวิชำกำร ภำคเอกชน และองค์กรประชำชนร่วมกัน โดยมี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สุขภำพแห่งชำติ (สช.) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ (สกสช.) สถำบันองค์กรพัฒนำชุมชน ส ำนักงำน
อนำมัยกรุงเทพมหำนคร และมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 5 แห่ง ร่วมกันยกร่ำงประกำศสนับสนุนให้มีกำรจัดสมัชชำ
สุขภำพกรุงเทพมหำนคร และมีกำรลงนำมควำมร่วมมือในวันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 โครงการ “อว.สร้างงาน ระยะท่ี 2” 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ  พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ โครงกำร 
“อว.สร้ำงงำน ระยะที่ 2” ได้สิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว และก ำลังจะมี "โครงกำร 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย"  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ  พันธ์โกศล ติดตำมผล "โครงกำร 1 
ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย"  

 6.4 รายงานผลการสอบสมรรถนะทักษะดิจิทัลของนักศึกษาใหม่ 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ รำยงำน
ผลกำรสอบสมรรถนะทักษะดิจิทัลของนักศึกษำใหม่ โดยใช้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพหรือเกณฑ์ส่วนกลำง                  
ผลกำรสอบนักศึกษำส่วนใหญ่ไมผ่่ำนเกณฑ์ ผ่ำนเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 28.83 และไม่ผ่ำนเกณฑ์ คิดเป็นรอ้ยละ 
65.97 ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดส่งข้อมูลให้ทำงคณะเรียบร้อยแล้ว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยทุกคณะด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำนักศึกษำต่อไป  
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 6.5 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและการขยายโอกาสในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา   
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ  พันธ์โกศล ผู้ ช่วยอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ                      
งำนประชำสัมพันธ์เชิงรุกได้จัดกิจกรรมพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำและกำรขยำย
โอกำสในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับเครือข่ ำย
โรงเรียนมัธยมศึกษำ 50 แห่ง ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด ในวันที่  9 ตุลำคม พ.ศ. 2563                    
เวลำ 14.00 น. ณ อำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 การเลือกต้ังกรรมการผู้แทนกรรมการบริหารงานบุคคล และกรรมการบริหารกองทุนพนักงาน 
  นำยพิสิฐ  วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
กำรเลือกตั้งกรรมกำรผู้แทนในคณะกรรมกำรต่ำงๆ ประกอบด้วย กรรมกำรบริหำรงำนบุคคล และ
กรรมกำรบริหำรกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย ในวันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 09.00 – 15.00 น.                    
ณ อำคำร 6 ช้ัน 1   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.7 การยกเลิกสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  นำยพิสิฐ  วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
กองบริหำรงำนบุคคลได้ด ำเนินกำรแจ้งหนังสือเวียน เรื่อง กำรยกเลิกสัญญำจ้ำงของพนักงำนมหำวิทยำลัย
ฉบับแรกให้ทุกหน่วยงำนทรำบ กลุ่มแรกที่อยู่ในเกณฑ์เหลือระยะเวลำในกำรจัดท ำผลงำน เพียง 2 ปี สิ้นสุด
ภำยในวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.8 ประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 4/2563 
  นำยอภิชำติ  สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งที่ 4/2563 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 13 อำคำร 6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา 16.20 น. 
   
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


