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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 1/2564 

วันศุกร์ท่ี 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.00น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(การประชุมออนไลน์) 

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

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน 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. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
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 ำนักประชำสมัพันธ์ 
2๖. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
28. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่1/2564 วันพฤหสับดทีี่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 09.00 น. 
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29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ   แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
30. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 
ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรกึษำ 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
7. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
9. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำป ี คงอินทร ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 

11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสัวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 

12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 

๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 

๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 

1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 

1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 

1๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๒๐. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
2๑. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
2๓. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จฬุำลักษณ์  จำรุจุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
28. อำจำรย์ณัฐพล บุญรักษ ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พชิฎำ  ผลพูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
31. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทรก์ร ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
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34. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
35. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
๓7. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
42. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
45. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
๔7. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
49. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรม ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพย ์ นิธิธนวิวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
52. อำจำรยเ์ฉลิมทรพัย ์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
53. อำจำรยส์รอ้ยสุดำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
54. อำจำรย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล อุทำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
56. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
๕7. อำจำรย์ ดร.ธนเดช สอนสะอำด รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
58. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
59. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
60. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
61. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
62. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร ติดรำชกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ ติดรำชกำร 

๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นริันดร ์ สุธีนิรันดร ์ ติดรำชกำร 

4. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร ติดรำชกำร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
2. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

๑. ดร.วลินเนศวร์ ธีรกำรุญวงศ ์
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลวิงษ ์
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย ์  พลอำชีพ 

 
 เริ่มประชุม  เวลา 13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ของท่ีระลึกจากศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี น ำของที่ระลึกเนื่องในโอกำสข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2564                    
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดีได้ด ำเนินกำรบริกำรวิชำแก่ชุมชน มอบให้ แก่คณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ   

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั                        

ครั้งที่ 9/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕63  

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 9/๒๕63 โดยไม่มี
กำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ขอให้เสนอชื่อผู้ท่ีมีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  เนื่องด้วยคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย จะหมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในวันที่ 
14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 สภำมหำวิทยำลัยจึงได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรสรรหำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วย
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560 กำรด ำเนินกำรสรรหำประธำนกรรมกำรส่งเสริม
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กิจกำรมหำวิทยำลัย โดยขอให้หน่วยงำนเสนอช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับกำรสรรหำเปน็ประธำนกรรมกำรสง่เสริมกจิกำร
มหำวิทยำลัย หน่วยงำนละไม่เกิน 2 ช่ือ (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ) สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรเสนอช่ือได้
ที่ เว็บไซต์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (uc.bsru.ac.th) เสนอมำยังคณะกรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลยั ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09.00 น. – 
16.30 น. ณ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ หรือ e-Mail : uc@bsru.ac.th 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ขอให้หน่วยงำนเสนอช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับกำรสรรหำเป็นประธำนกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย หน่วยงำนละไม่เกิน 2 ช่ือ เสนอมำยังคณะกรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2564 

4.2 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563) งบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้   
  กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ณ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 ธันวำคม พ.ศ. 2563) งบประมำณแผ่นดิน, 
เงินรำยได้  เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 
1/2564 วันศุกร์ที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ       
  อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ คณะกรรมกำรฯ ที่ก ำกับดูแลงบประมำณ
แผ่นดิน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง จ ำแนกวงเงินออกเป็น 1) ครุภัณฑ์ที่ต่ ำกว่ำ 2 ล้ำน 2) ครุภัณฑ์ที่มำกกว่ำ 2 ล้ำน 
3) งำนปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงที่ต่ ำกว่ำ 2 ล้ำน และ 4) งำนปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงที่มำกกว่ำ 2 ล้ำน โดยขณะนี้
งบประมำณต่ ำกว่ำ 2 ล้ำน สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ทั้งหมดในไตรมำสที่ 2 ส่วนครุภัณฑ์ที่มำกกว่ำ 2 ล้ำน 
มทีั้งกำรจัดท ำสัญญำ และอยู่ในกระบวนกำร งำนปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงต่ ำกว่ำ 2 ล้ำน บำงรำยกำรอยู่ในข้ันตอน
กำรหำรำคำกลำง และงำนปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงมำกกว่ำ 2 ล้ำน มีกำรท ำสัญญำภำยในสิ้นเดือนธันวำคม 
งบประมำณทั้งหมดประมำณ 85 ล้ำนบำท  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ 30 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 ธันวำคม พ.ศ. 2563) งบประมำณแผ่นดิน, เงินรำยได้ และ
มอบหมำยทุกหน่วยงำนพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวข้อง และหำกมีควำมจ ำเป็นในกำรเบิกจ่ำยให้เร่งด ำเนินกำร 

  4.3 ก าหนดการวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 
2564 และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย 
   ตำมที่มหำวิทยำลัยฯ ได้มีก ำหนดจัดกิจกรรม และงำนวันคล้ำยวันพิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำ
บรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 ระหว่ำงวันที่  15 – 19 มกรำคม พ.ศ. 2564            
แต่เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19) มหำวิทยำลัย จึงออก
ประกำศเลื่อนและงดกิจกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงช่วงเวลำดังกล่ำว ยกเว้นกำรจัดพิธีบวงสรวงในภำคเช้ำทุกจุด            
ให้ด ำเนินกำรตำมปกติ และให้จ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมพิธี รวมทั้งจัดมำตรกำรป้องกันฯ อย่ำงเคร่งครัด 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ก ำหนดกำรวันคล้ำยวันพิรำลยั สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสรุิยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) 
ประจ ำปี 2564 และมอบหมำยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเข้ำร่วม โดยมีกำรงดกิจกรรมต่ำงๆ ยกเว้น
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กำรจัดพิธีบวงสรวงในภำคเช้ำทุกจุดให้ด ำเนินกำรตำมปกติ และให้จ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมพิธี รวมทั้งจัด
มำตรกำรป้องกันฯ อย่ำงเคร่งครัด  

 4.4 ขอพ้ืนท่ีเพ่ือจัดท าสโมสรบุคลากร   
  ที่ประชุมสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ครั้งที่ 11/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน พ .ศ. 
2563 ได้มีมติจะจัดตั้งสโมสรบุคลำกร และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่ำงของมหำวิทยำลัยฯ สภำคณำจำรย์                
และข้ำรำชกำร จึงขอพื้นที่ อำคำร 24 ช้ันดำดฟ้ำ ด ำเนินกำรจัดท ำสโมสรบุคลำกร เพื่อพัฒนำสถำนที่ให้เกิด
ประโยชน์ จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรขอพื้นที่ อำคำร 24 ช้ันดำดฟ้ำ บริเวณพื้นที่ห้องกระจก ขนำด 5 x 10 เมตร
เพื่อจัดท ำสโมสรบุคลำกรต่อไป 

  4.5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Co-Payment)   
    ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 6 ได้ก ำหนดด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
ใหม่ ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่ โดยภำครัฐและภำคเอกชน (Co-Payment) เพื่อช่วยเหลือนำยจ้ำง/สถำน
ประกอบกำรให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและผู้จบกำรศึกษำใหม่ได้มีงำนท ำ โดยรัฐบำลอุดหนุน
ค่ำจ้ำง ร้อยละ 50% ของเงินเดือน ตำมวุฒิกำรศึกษำ สูงสุดไม่เกิน 7,500 บำทต่อคนต่อเดือน มีก ำหนด
ระยะเวลำ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 6 จึงเรียนเชิญให้มหำวิทยำลัยฯ เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ส ำหรับผู้จบ
กำรศึกษำใหม่ฯ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ มหำวิทยำลัยยังไม่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่ 
โดยภำครัฐและภำคเอกชน (Co-Payment)  เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมีโครงกำร อว.จ้ำงงำน  

 4.6 (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประมวลจริยธรรม   
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรร่ำงประมวลจริยธรรม จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 
ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  1) “รศ.ดร.ชลลดำ  พงษ์พัฒนโยธิน” แก้ไขเป็น “รศ.ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน”  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำงประมวลจริยธรรม และมอบหมำย
คณะกรรมกำรแต่ละกลุ่มพิจำรณำเพิ่มเติม หำกมีกำรแก้ไขให้แจ้ง นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล ด ำเนินกำรปรับแก้ 
และเสนออธิกำรบดีลงนำมต่อไป  
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 4.7 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....   
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำร
เก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  1) ข้อ 5.8.4 ค่ำปรับกำรขอรับประกำศนียบัตร อนุปริญญำ ปริญญำบัตร เกินสำมเดือน                 
นับจำกวันที่พระรำชทำน 500 บำท ควรก ำหนดระยะเวลำเป็น 1 ปี หรือ 2 ปี  
  2) 5.8.10 ค่ำจัดส่งเอกสำร ควรระบุเป็นกรณีให้ชัดเจน เช่น ค่ำจัดส่งเอกสำร (กรณีไม่
สำมำรถมำรับด้วยตนเอง) และควรก ำหนดค่ำจัดส่งเอกสำรแบบเหมำจ่ำย ทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ 
โดยพิจำรณำให้รอบคอบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  
(ฉบับที่ . .) พ.ศ. ....  และมอบหมำย ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม                        
รองอธิกำรบดี อำจำรย์มรกต  ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำงสำวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรฯ หำรือและสรุปรูปแบบว่ำจะด ำเนินกำรเป็นระเบียบฯ หรือ โครงกำรหำรำยได้ โดยพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบ 

 4.8 (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
  ตำมที่สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 20 มีนำคม 
2564 เพื่อให้กำรเลือกสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ก่อนครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งและเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย ว่ำด้วยสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร พ.ศ. 2563 
มหำวิทยำลัยจึงต้องด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือกสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร และได้จัดท ำ (ร่ำง) 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือกสภำคณำจำรย์และ
ข้ำรำชกำร เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และแต่งตั้งบุคคลตำมรำยช่ือต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรเลือกสภำคณำจำรย์และ
ข้ำรำชกำร  
  1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ  ประธำนกรรมกำร 
  2. อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม   กรรมกำร 
  3. อำจำรย์ ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ   กรรมกำร 
  4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง กรรมกำร 
  5. อำจำรย์ไซนิล  สมบูรณ์   กรรมกำร 
  6. อำจำรย์ประสงค์  ผ่องภิรมย์   กรรมกำร  
  7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักดี กรรมกำร 
  8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพิทยำ กรรมกำร 
  9. นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 4.9 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ... 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำร
ให้ทุนพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. ... จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รวมกันพิจำรณำในกำร
ประชุมครั้งที่ 1/2564  

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) “กำรศึกษำต่อ” ควรเพิ่มหลักสูตรระดับหลังปริญญำเอก 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรให้ทุนพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. ... และให้น ำข้อสังเกต 
“กำรศึกษำต่อ” ควรเพิ่มหลกัสตูรระดับหลงัปริญญำเอกไปพิจำรณำเพิ่มเติม และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
กองทุนฯ ต่อไป   

 4.10 การขยายเวลาการช าระค่าบ ารุงการศึกษา ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2563  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ประกำศกำรช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำประจ ำ     
ภำคเรียนที่ 2/2563 โดยก ำหนดช่วงระยะเวลำในกำรช ำระเงิน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
ถึงวันอังคำรที่ 26 มกรำคม พ.ศ.2564 ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) มหำวิทยำลัยจึงก ำหนดให้ขยำยเวลำกำรช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำประจ ำ ภำคเรียนที่ 2/2563 
เพิ่มอีก 1 เดือน และมหำวิทยำลัยอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในเรื่องมำตรกำรช่วยเหลือต่ำงๆ      

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรขยำยเวลำกำรช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2563  ตั้งแต่             
วันจันทร์ที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 และมำตรกำรช่วยเหลือ คณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยก ำลังด ำเนินกำรพิจำรณำ  

 4.11 การจัดซื้อ Zoom Meeting 
  ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มหำวิทยำลัย     
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีควำมจ ำเป็นต้องจัดกำรประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนแอพพลิเคชัน ระบบ 
Zoom Meeting โดยในปัจจุบันมหำวิทยำลัยได้ท ำกำรซื้อแอคเคำท์ไว้ ซึ่งจะหมดอำยุกำรใช้งำนในเดือน
มีนำคม พ.ศ. 2564 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำได้มีกำรประชุมใหญ่ของคณะครุศำสตร์แต่ยังใช้ แอคเคำท์                           
ของมหำวิทยำลัยเดิม ที่ซื้อในแพ็กเกจต่อเดือน มูลค่ำ 4,000 บำท 1 ห้องกำรประชุมสำมำรถรองรบัผูเ้ข้ำรว่ม
ประชุมได้ประมำณ 800 – 1,000 คน ข้ึนไป แต่ทั้งนี้จะมีแอคเคำท์ดังกล่ำวใน 1 ปี ใช้งำนได้ 20 แอคเคำท์ 
สำมำรถประชุมพร้อมๆ กันได้ทั้ งหมด 20 ห้องประชุม เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งำน จึงหำรือว่ำ
มหำวิทยำลัยควรจัดซื้อแพ็กเกจ 20 แอคเคำท์ ระยะเวลำ 1 ปี มูลค่ำประมำณ 71,904 บำท (เจ็ดหมื่น             
หนึ่งพันเก้ำร้อยสี่บำทถ้วน) โดยให้แต่ละหน่วยงำนน ำไปบริหำรจัดกำรในกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำหรือกิจกรรม
อื่นๆ ได ้

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ด ำเนินกำรศึกษำรำยละเอียดและจัดซื้อ 
Zoom Meeting ในแพ็กเกจ 20 แอคเคำท์ ระยะเวลำ 1 ปี เป็นเงินจ ำนวน 71,904 บำท (เจ็ดหมื่น             
หนึ่งพันเก้ำร้อยสี่บำทถ้วน) 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2563 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
ครั้งที่ 12/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕63 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 จึงขอน ำมติย่อกำร
ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 12/๒๕63 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร                 
อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 1/2564 และ
มาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดท ำประกำศฯ เรื่องแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติ
รำชกำรของบุคลำกร อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 
1/2564 และมำตรกำรในกำรควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 รายชื่อผู้สนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมงานปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  มหำวิทยำลัยได้สรุปรำยช่ือผู้ที่สนับสนุนของรำงวัลในกำรจัดกิจกรรมงำนปีใหม่ ประจ ำปี  
พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สิน 
และหน้ีสิน พ.ศ. 2563 
  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ส่งประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 การบริจาคเงินสนับสนุน กองทุน “ดร.วิฑูรย์ ภัทรเลาหะ”   
       ดร.ยรรยง ภัทรเลำหะ ไดส้นับสนุนกิจกรรมกองทุนกำรศึกษำ “ดร. วิฑูรย์ ภัทรเลำหะ” 
โดยบริจำคเงิน จ ำนวน 1,000,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) เข้ำบัญชีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ (กองทุนวิฑูรย์ ภัทรเลำหะ) บัญชีเลขที่ 016-1-43349-9 ธนำคำรกรุงไทย สำขำสี่แยกบ้ำนแขก 
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ และให้ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือขอบคุณ ดร.ยรรยง ภัทรเลำหะ ที่ได้สนับสนุน
กิจกรรมกองทุนกำรศึกษำ “ดร. วิฑูรย์ ภัทรเลำหะ” โดยบริจำคเป็นเงิน จ ำนวน 1,000,000.00 บำท                
(หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 

 ๕.6 การพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 
  ส ำนักพระรำชวัง ได้ส่งหนังสือ เรื่อง พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้เข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำท 
ในวันที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ ตำมที่มหำวิทยำลัยได้ส่ง
หนังสือขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำสน ำคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ รวม 25 คน 
เข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำท ทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเงินรำยได้จำกกำรจัดกำรแข่งขันเดิน – ว่ิงกำรกุศล  
ชิงถ้วยพระรำชทำนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
และกิจกรรมของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 300,000 บำท จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 การด าเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
  กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ได้ส่งหนังสือกำรด ำเนินกำรโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รำยต ำบลแบบบรูณำกำร เพื่อขอให้มหำวิทยำลัยปรบัแผนด ำเนินกำรโครงกำรดังกลำ่ว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ 
  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีกำรประชุมหำรือเชิงนโยบำย  
เรื่องบทบำทของสถำบันอุดมศึกษำในกำรขับเคลื่อนประเทศ เมื่อวันที่ 6 มกรำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 
Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิงเพำเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นกำรยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรำยต ำบล
แบบบูรณำกำร จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 การก าหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน 
  กรมบัญชีกลำง ได้ส่งหนังสือ เรื่อง กำรก ำหนดประเภทของงำนตรวจสอบภำยใน โดยให้         
ผู้ตรวจสอบภำยในปรับแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีให้ครอบคลุมกับประเภทของงำนตรวจสอบภำยในข้ำงต้น
ต่อไป จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.10 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
  ทิพยประกันภัย ได้น ำส่งกรมธรรม์พร้อมใบแจ้งหนี้ มำยังมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ โดยได้มีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยเปน็จ ำนวนเงนิ 31,554 บำท จึงน ำเรียนให้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 ขอเชิญเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรสุบรรณ” ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ  
(คนดีเด่นแห่งปี) 2564 
  มูลนิธิสร้ำงสรรค์สังคมไทย ได้ส่งหนังสือเชิญ อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เ ข้ำรับรำงวัลประกำศเกียรติคุณ  
“เพชรสุบรรณ” ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ (คนดีเด่นแห่งปี) 2564 สำขำบุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนำ
กำรศึกษำดีเด่น ในวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องคอนเวนช่ันฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถำบันวิจัย          
จุฬำภรณ์ ถนนวิภำวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของกองบริหารงานบุคคล   
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรเลื่อนเงินเดือนของบุคลำกรรอบที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
  2) นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล และนำงสำวจุฑำมำศ สุทธิแสน ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรระยะยำว (Training Development Road 
Map : TRM) เพื่อพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรตำมควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ ณ ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของกองนโยบายและแผน   
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สรุปผลควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมงำน “มหกรรมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโครงกำรยุทธศำสตร์
เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรน ำเสนอแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยำยน พ.ศ. 2563  
  2) สรุปผลควำมพึงพอใจต่อ “กำรประชุมคณะผู้บริหำรสัญจร ครั้งที่ 1/2563” เมื่อวันศุกร์
ที่ 13, 16 - 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.14 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ได้รำยงำนกำรจัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ          
เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “เยี่ยมชมหอภำพยนตร์ ครั้งที่ 8” ณ หอภำพยนตร์ 
(องค์กำรมหำชน) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563  
  2) สำขำวิชำกำรประกอบกำรธุรกิจ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อ
ยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำทักษะและ
ประสบกำรณ์ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ในวันที่ 27 - 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ณ บริษัทวงษ์
พำณิชย์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด จังหวัดพิษณุโลก และไร่รีสอร์ท เขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  3) สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อ
ยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “กำรสัมมนำด้ำนกำรท่องเที่ยว กลุ่มควำมสนใจเฉพำะ
ธุรกิจน ำเที่ยว และมัคคุเทศก์”  
  4) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำร
จัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมทักษะในสำยอำชีพโลจิสติกส์ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ” ในวันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
  5) สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ “กิจกรรมที่ 1 : กำรส่งเสริม
ทักษะกำรปฏิบัติกำรน ำเที่ยวตำมเส้นทำงบังคับของกรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ”        
เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
  6) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรฯ “อบรมเชิงปฏิบัติ Game Beer 
สู่กำรบริหำรโซ่อุปทำนที่มีประสิทธิภำพ” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
  7) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรฯ เรื่องศึกษำดูงำน กำรจัดกำร
ทรัพยำกรโลจิสติกส์ ณ ศูนย์กระจำยสินค้ำบิ๊กซี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2563 
  8) สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน ได้รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรฯ กิจกรรมย่อยที่ 5 “สัมมนำ
โครงกำรออบแบบสร้ำงสรรค์และวิพำกษ์ ครั้งที่ 5” ระหว่ำงวันที่ 1 – 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
  9) สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ กิจกรรม “กำรฝึก
ปฏิบัติกำรจ ำลองกำรจัดน ำเที่ยวภำยในประเทศ กลุ่มควำมสนใจเฉพำะด้ำนธุรกิจโรงแรม” เมื่อวันที่ 22 - 24 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด  
  10) สำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดียได้รำยงำนผลสรุปกำรด ำเนินโครงกำรฯ “โครงกำร
บูรณำกำรสร้ำงภำพยนตร์ของสำขำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ระยะที่ 4” เมื่อวันที่ 20 – 23 ธันวำคม พ.ศ. 
2563 ณ จังหวัดสระบุรี 
  11) สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กำร ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรฝึกทักษะนักสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรสื่อสำรดิจิทัล ด้ำนสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมชุมชน “ปี 64” 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.15 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ   
  คณะมนุษยศำสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
หลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ : กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ” 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563   
  2) สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสำขำวิชำ
ออกแบบนิเทศศิลป์ : กำรปรับพื้นฐำนทักษะกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
  3) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตร
ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ : เสริมสร้ำงบคุลิกภำพ เพื่อเข้ำสู่วัยท ำงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
  4) สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
พัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ : “ท่องโลกวัฒนธรรมภำษำเกำหลีและ
ภำษำญี่ปุ่นไปกับ EALC” ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
  5) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำหลักสูตรตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ช่วงเดือนตุลำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 4 โครงกำรย่อย 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู้ภัย COVID - 19     
  อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนบัญชีกองทุนมหำวิทยำลัย            
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สู้ภัย COVID – 19 เลขที่บัญชี 016-0-47641-0 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 2 โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  2) สำขำวิชำผู้ประกอบกำรอำหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเข้ำ
ทดสอบสมรรถนะบุคคล ตำมมำตรฐำนอำชีพฯ ผู้ประกอบอำหำรไทย ช้ัน 2 ณ วิทยำลัยดุสิตธำนีพัทยำ       
เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
  3) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรประสำนงำนสอบมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ (TOEIC – Test of English for International 
Communication) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
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  4) อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันขงจื๊อ ฝ่ำยไทย ได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม “ไทยจีนใช้อื่นไกลพี่น้องกัน เช่ือมสัมพันธ์ศิษย์เก่ำสถำบันขงจื๊อ” เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 
2563 ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ 
  5) อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนกำรเข้ำร่ วมประชุม
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมำตรกำรและกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) วันอังคำรที่ 22 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
  6) ชมรมสุริยะอำสำพยำบำล ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้สรุปภำพบรรยำกำศกำรปฏิบัติงำน
สนับสนุนด้ำนกำรแพทย์เป็นทีมเดินเท้ำงำนวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรม 
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ ท้องสนำมหลวง 
  7) หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 การจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 
2/2563  
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ จัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคกำรศึกษำที่ 2/2563 อบรมหลักสูตรออนไลน์ 3 
หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 กำรใช้งำน Microsoft Teams เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ส ำหรับ
รำยวิชำศึกษำทั่วไป หลักสูตรที่ 2 กำรใช้งำน Microsoft Teams เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
ส ำหรับอำจำรย์ผู้สอน และหลักสูตรที่ 3 กำรใช้งำน Microsoft Form ส ำหรับกำรสร้ำงแบบทดสอบ ระหว่ำง
วันที่ 11 – 12 มกรำคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้สำมำรถเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรที่ 1 ส่งรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมได้ที่
ฝ่ำยวิชำกำร หลักสูตรที่ 2 และ 3 สำมำรถสมัครออนไลน์ได้ที่ Training.bsru.ac.th ตั้งแต่วันน้ี – 9 มกรำคม 
พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 ขอเลื่อนกิจกรรมท าบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนกับส านักคอมพิวเตอร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19            
จึงขอเลื่อนกิจกรรมท ำบญุสง่ทำ้ยปเีก่ำต้อนรบัปีใหม่จนกว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 
จะคลี่คลำย และจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.3 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563  
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบว่ำ ตำมที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีบันทึกข้อควำมช้ีแจง                    
กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2563 กองบริหำรงำนบุคคล จะด ำเนินกำรแจ้ง                  
ทุกหน่วยงำนส่งรำยช่ือหรือสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ำรับรำงวัลข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
ภำยในวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2564 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.4  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต  
  อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำประกำศฯ เรื่อง แนวทำงในกำรจัดกำร
เรียนรู้ในช่วงปิดโรงเรียน อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 โดยปิดโรงเรียน
ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกรำคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ส่วนแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  1) ระดับปฐมวัย จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน Line และ Zoom ตำมตำรำงเรียนที่แจ้งไว้กับผู้ปกครอง 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกรำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปและระดับมัธยมศึกษำ เรียนออนไลน์ ในวันที่ 7 มกรำคม 
พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
  2) ระดับประถมศึกษำ ให้ศึกษำใบควำมรู้ ใบงำนตำมที่โรงเรียนมอบหมำย และจัดกำรเรยีนรู้
ผ่ำน Google Classroom, Google Meet และ Line ตำมตำรำงเรียนที่โรงเรียนก ำหนดตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 
มกรำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
  3) ระดับมัธยมศึกษำ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน Google Classroom และ Google Meet ตำม
ตำรำงเรียนเดิม ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 มกรำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 โครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ ในฐำนะประธำนเครือข่ำยกำรศึกษำทั่วไปแห่งประเทศไทย ก ำหนดจัดโครงกำรเสวนำ                  
ทำงวิชำกำรของเครือข่ำยกำรศึกษำทั่วไปแห่งประเทศไทย “GE TALK : GE Online สไตล์ High-End” เรื่อง 
ทิศทำงแนวโน้มกำรจัดกำรเรียนกำรสอนศึกษำทั่วไปในอนำคต และนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำทั่วไปของ
ประเทศ ในวันศุกร์ที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร 
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน และสำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนระบบออนไลน์
ได้ที่ shortual.at/yGJV9 หรือ QR Code ในวันและเวลำดังกล่ำว 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.6 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ 
กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งแผนดังกล่ำวได้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเครือข่ำยนักวำงแผนมหำวิทยำลัย             
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 บรรลุเป้ำหมำย เป็นไปตำมกระบวนกำรจัดท ำแผน และเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด จึงขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนด ำเนินกำรทบทวนร่ำงแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย          
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยด ำเนินกำรทบทวน SWOT Analysis 
(ปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขตำมแบบฟอร์ม) และทบทวนแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ (ปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข พร้อมระบุค่ำเป้ำหมำยของหน่วยงำนตำมแบบฟอร์ม) ทั้งนี้ให้ส่งข้อมูลให้
กองนโยบำยและแผน ภำยในวันศุกร์ที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2564 เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำแผนตำมกระบวนกำร
ในล ำดับต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา 15.45 น. 
   
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


