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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/2564 

วันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.00น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ ์ วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรกึษำ 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบด ี
6. รองศำสตรำจำรยส์ำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบด ี
7. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

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

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่2/2564 วันพฤหสับดทีี่ 11 มีนำคม พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 13.00 น. 
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31. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
36. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
๓7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
38. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำป ี คงอินทร ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสัวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
46. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมำย รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๔7. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
49. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
50. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
52. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
54. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๕7. อำจำรย์ณัฐพล บุญรกัษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
58. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชฎำ  ผลพลู รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
59. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
60. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทรก์ร ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
61. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
62. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
63. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
64. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
65. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
66. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
๖7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
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68. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
69. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
70 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมำชัย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
71. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
72. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
73. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
74. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
75. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
76. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
77. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรม ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
78. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นริันดร ์ สุธีนิรันดร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
79. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพย ์ นิธิธนวิวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
80. อำจำรยเ์ฉลิมทรพัย ์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
81. อำจำรยส์รอ้ยสุดำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
82. อำจำรย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
83. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล อุทำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
84. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
85. อำจำรย์ ดร.ธนเดช สอนสะอำด รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
86. อำจำรยจ์ำรุกิตต์ิ  ดิษสระ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
87. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
88. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
89. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
90. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
91. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ติดรำชกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สเุนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ ติดรำชกำร 
5. อำจำรย์สรสินธุ์   ฉำยสินสอน ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
2. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
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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 ดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั                        

ครั้งที่ 1/๒๕64 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/๒๕64 โดยไม่มี
กำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา   
  ตำมที่ กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่  
11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 และมติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยแต่ละหน่วยงำนตรวจสอบรำยละเอียด
อีกครั้ง หำกมีกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้แจ้งนิติกรด ำเนินกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้น ำ (ร่ำง) ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำช ภัฏ               
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่มีกำรแก้ไขแล้วนั้น น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
2/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ โดยมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี ้
  1) มอบหมำยทุกหน่วยงำนตรวจสอบรำยละเอียดกำรแบ่งส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมกรอบ
อัตรำก ำลังของหน่วยงำน 
  2) มอบหมำยนำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ  
วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ร่วมกันพิจำรณำและหำแนวทำงในกรณีเพิ่มเติม
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กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในหน่วยงำนต่ำง ๆ หำกมีกำรปรับแก้ไขแล้ว ให้น ำหำรือผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สนิท            
ชุนดี กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน ำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ก าหนดการกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2564 และงานเปิดอาคารสันทนาการและการกีฬา อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) 
และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2564 ระหว่างวันท่ี 21 – 23 เมษายน พ.ศ. 2564    
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ  
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 และงำนเปิดอำคำรสันทนำกำรและกำรกีฬำ อำคำรเจ้ำพระยำ
อรรคมหำเสนำ (บุนนำค) และงำนเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2564 ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 เมษำยน พ.ศ. 2564  
เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2564  
วันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ก ำหนดกำรกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์            
(ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 และงำนเปิดอำคำรสันทนำกำรและกำรกีฬำ อำคำรเจ้ำพระยำอรรคมหำเสนำ 
(บุนนำค) และงำนเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2564 ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 เมษำยน พ.ศ. 2564  

 4.2 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2564) งบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้  
  กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำย ณ วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2564              
(1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มกรำคม พ.ศ. 2564) งบประมำณแผ่นดิน, เงินรำยได้ เพื่อน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจำ่ย ณ วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2564 (1 ตุลำคม 
พ.ศ. 2563 ถึง 31 มกรำคม พ.ศ. 2564) งบประมำณแผ่นดิน, เงินรำยได้  และมอบหมำยทุกหน่วยงำน
พิจำรณำและเร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 4.3 การด าเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
และกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ ในรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับ  
กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมหำวิทยำลัยฯ และทุกหน่วยงำน ได้ด ำเนินงำนตำม          
รอบปีงบประมำณประจ ำทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงขอส่งข้อมูลด้ำนกำรด ำเนินกำร
ควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้ให้ข้อเสนอแนะและทบทวน ดังนี้ 
  1) (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
  2) (ร่ำง) รองอธิกำรบดีที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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  3) ตำรำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Schedule) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เรื่อง 
กำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  4) ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 
  5) แบบฟอร์มควบคุมภำยในและแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม 1) เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรำยช่ือประจ ำหน่วยงำน หำกมีกำร
แก้ไขหรือเพิ่มเติมให้แจ้ง อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ด ำเนินกำร 
  2) เห็นชอบ (ร่ำง) รองอธิกำรบดีที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนควบคุมภำยในและกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  3) เห็นชอบ ตำรำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Schedule) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  4) เห็นชอบ ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 
  5) เห็นชอบ แบบฟอร์มควบคุมภำยในและแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564  
  โดยก ำหนดส่งแบบฟอร์มควบคุมภำยในและแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (แบบ มบส. 1 – 3 และแบบ ปค. 5) ภำยในวันศุกร์ที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2564 เพื่อด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนในล ำดับต่อไป 

 4.4 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การพัฒนาและการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง กำรพัฒนำและกำรทดสอบสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี เพื่อน ำเข้ำ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่   
24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) วรรคแรกของ (ร่ำง) ประกำศฯ ควรเพิ่มเติมที่มำของประกำศว่ำมำจำกนโยบำยของชำติ
ในด้ำนใด หรือมีมำตรฐำนหรือเกณฑ์ใดที่ใช้บังคับหรือระบุให้ปฏิบัติ จึงน ำไปสู่กำรออก (ร่ำง) ประกำศฉบับนี้ 
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน และมีควำมน่ำเช่ือถือมำกยิ่งข้ึน  
  2) แก้ไข ข้อ 9 (2) นักศึกษำหลักสูตร 5 ปีที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560 – 2561 แก้ไข
เป็น “นักศึกษำหลักสูตร 5 ปีที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560 – 2562” 
  3) ตั้งข้อสังเกต ใน “ข้อ 4 ระดับมำตรฐำนควำมสำมำรถทักษะด้ำนดิจิทัลของนักศึกษำว่ำ
ควรเลือกใช้ค ำที่มีควำมเหมำะสม   
  4) ตั้งข้อสังเกต ใน “ข้อ 5 นักศึกษำทุกคนต้องเข้ำรับกำรทดสอบ ก่อนที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ
และต้องผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 60” ให้ร่วมกันหำรือ   
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง กำรพัฒนำและกำรทดสอบสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล
ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี  และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ อำจำรย์ ดร.ปวิช      
ผลงำม รองอธิกำรบดี และอำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันพิจำรณำและ
ตรวจสอบรำยละเอียดใน (ร่ำง) ประกำศฯ ดังกล่ำว  

 4.5 การน าเสนอแผนภาพรวมหน่วยงานในโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย 
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564   
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ก ำหนดจัดโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำน
นโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 
มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และขอควำม
อนุเครำะห์หัวหน้ำหน่วยงำนด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล ดังนี้ 
  1) หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน น ำเสนอด้วยรูปแบบ Power Point จ ำนวน 20 เฟรม 
  2) หน่วยงำนสนับสนุน จัดท ำเอกสำรสรุป ควำมยำวประมำณ 3 – 5 หน้ำกระดำษ A4 
  ก ำหนดส่งไฟล์ข้อมูลน ำเสนอมำยังส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ภำยในวันจันทร์ที่ 22 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมควำมพร้อมและน ำเสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
ในวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ขณะนี้หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน และหน่วยงำนสนับสนุน            
ได้จัดท ำข้อมูลแล้วเสร็จ และจัดส่งข้อมูลมำยังส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยแล้ว จ ำนวน 18 หน่วยงำน                 
จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 
24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรน ำเสนอแผนภำพรวมหน่วยงำนในโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย 
(Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2564 และมอบหมำยให้                       
ทุกหน่วยงำนปรับแก้ให้มีควำมเหมำะสม และเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำเสนอ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

 4.6 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลในการด าเนินโครงการ 
กิจกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานท่ีโดดเด่นของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
  ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสนับสนุนเงินรำงวัลในกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรม งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และ
ผลงำนที่โดดเด่นของคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  เพิ่มเติม ข้อ 1.3 รำงวัลผลรวมจ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำที่ได้รั บกำร
ตีพิมพ์ในระดับชำติและนำนำชำติ ที่เผยแพร่ผ่ำน google scholar มำกที่สุด  
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสนับสนุนเงินรำงวัลในกำรด ำเนิน
โครงกำร กิจกรรม งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และผลงำนที่โดดเด่นของคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 และมอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ปรับแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และให้คณะทุกคณะเสนอช่ือหลักสูตรที่คำดว่ำจะพัฒนำ
เข้ำสู่ควำมเป็นเลิศได้ คณะละ 2 หลักสูตร ภำยในวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2564 เพื่อจัดท ำประกำศฯ             
ในล ำดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2564  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/๒๕64 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
  ตำมที่ ส ำนักพระรำชวัง ได้ส่งหนังสือ เรื่อง พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้เข้ำเฝ้ำทูลละออง
พระบำทสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ในวันที่   
12 มีนำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ นั้น ส ำนักพระรำชวัง สวนจิตรลดำ  
ได้ส่งหนังสือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ร่นเวลำเข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำท จำกเดิมเป็นเวลำ 09.00 น. 
ส่วนวันคงเดิม และสถำนที่เปลี่ยนเป็น ณ วังสระปทุม โดยมหำวิทยำลัยได้จัดส่งรำยช่ือคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่จะเข้ำเฝ้ำ ไปยังส ำนักพระรำชวัง จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ข้อบังคับท่ีผ่านการอนุมัติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2564                
ได้อนุมัติข้อบังคับฯ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำคณะ พ.ศ. 2564 และกำรประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่  
18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้อนุมัติข้อบังคับฯ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน พ.ศ. 2564                 
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
  1) สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งที่  4/2562 วันพฤหัสบดีที่  18 เมษำยน  
พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ให้แก่รองศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ สำขำวิชำกำรศึกษำ 
(6501) อนุสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน (650107) และสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม  
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ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ให้แก่ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ สำขำวิชำภำษำศำสตร์ (7401)  
  2) พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ มหิศรภูมิพล      
รำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศร รำชวโรดม บรมนำถบพิตร  พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
ทรงมีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำให้ด ำรง
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศำสตรำจำรย์ ประกำศ ณ วันที่ 10 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ประจ าปี 2563 
  เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ วันที่  28 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ
โปรดกระหม่อมพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก และเครื่องรำชอิสริ ยำภรณ์ 
อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น 31,268 รำย ประกอบด้วยช้ันสำยสะพำย จ ำนวน 30,042 รำย  
และช้ันต่ ำกว่ำสำยสะพำยส ำหรับบุคคลบำงประเภท จ ำนวน 1,226 รำย 
  ในกำรนี้ กองบริหำรงำนบุคคลจึงได้แจ้งรำยช่ือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                  
ที่ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก และ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ช้ันสำยสะพำย ประจ ำปี 2563 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
จ ำนวน 2 รำย ดังนี้ 1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 2) นำยวรพงษ์ วรรณศิริ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์                
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจ าปี 2563    
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือแจ้ง
เกี่ยวกับกำรจ่ำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง 
มงกุฎไทย ประจ ำปี 2563 และกำรเข้ำรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์  
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในวันพุธที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.7 ขอรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   
  มหำวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีรำยละเอียดข้อตรวจพบจำกกำรตรวจสอบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.8 สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน   
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้สรุปประเด็นส ำคัญของ “(ร่ำง) พระรำช
กฤษฎีกำ กำรก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....” และ “(ร่ำง) พระรำช
กฤษฎีกำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำรยื่นและเก็บรักษำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเ จ้ำหน้ำที่ของรัฐ                   
ตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 
2561 พ.ศ. ....” เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 การโอนจัดสรรเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบ
จากการระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือแจ้ง  
กำรโอนจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำย
ต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย) งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รำยกำรสนับสนุน
งบประมำณส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำเพื่อจ้ำงงำนประชำชนทั่วไป บัณฑิต และนักศึกษำ (60,000 คน) 
จ ำนวนเงิน 8,800,000.00 บำท (แปดล้ำนแปดแสนบำทถ้วน) เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจ้ำงงำน 1 
เดือน และงบประมำณส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำส ำหรับจัดกิจกรรมกำรด ำเนินกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ของสถำบันอุดมศึกษำรำยต ำบล ในด้ำนต่ำง ๆ รวม 3,000 ต ำบล งวดที่ 1 (76 สถำบัน) จ ำนวนเงิน 
16,000,000.00 บำท (สิบหกล้ำนบำทถ้วน) เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่จะเข้ำไป
ด ำเนินกำรในพื้นที่ งวดที่ 1 ร้อยละ 50 โดยมอบหมำยให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เป็นผู้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแทน จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร                     
“กำรทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ              
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ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  http://uc.bsru.ac.th/  
OFFICE OF BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL                                                                  โทร 1018 
 

พ.ศ. 2565” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ           
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เข้ำร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2564 
เวลำ 08.00 น. ณ ห้องประชุมอำคำรสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) อำคำร 1 ช้ัน 4 
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 รายงานผลและการส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนผล และกำรส่งรำยช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง แนวทำงกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัด อว. 
  2) หนังสือที่ อว 0643.01/กผ.(ปก.) 12/2564 เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์จัดส่งรำยช่ือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2564 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง และการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  
  อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี และอำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี  
ได้สรุปควำมคืบหน้ำโครงกำรก่อสร้ำง และกำรปรับปรุงอำคำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
  1) กำรปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ อำคำร 11 ช้ัน 2 ปรับปรุงห้องเกียรติประวัติ  
  2) กำรปรับปรุงห้องส ำนักงำนโครงกำรวิทยำลัยนำนำชำติ โดยใช้งบประมำณ บก.ศ.คงคลัง 
  3) กำรปรับปรุงอำคำร 202 ช้ัน 4,5 (หอพักนักศึกษำต่ำงชำติ) 
  4) อำคำรสันทนำกำร ด้ำนกำรกีฬำ (อำคำรจอดรถมอเตอร์ไซค์) 
  5) อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร (อำคำรเรือ) 
  6) อำคำรแปรรูปสมุนไพร (อู่ทอง สุพรรณบุรี) 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 แผนการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยมีกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรยกร่ำงหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
และค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และได้สรุปจ ำนวนรำยวิชำ หน่วยกิต 



๑๒ 
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และโครงสร้ำงหมวดวิชำศึกษำทั่วไป จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 แผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี  
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำแผนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำป ี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 การสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
  มหำวิทยำลัยได้จัดท ำค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ และ
ก ำหนดกำรกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 ก าหนดการการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564 
ครั้งท่ี 2  
  บัณฑิตวิทยำลัย ได้ส่งก ำหนดกำรกำรประชุมวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติและ
นำนำชำติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 “สหวิทยำกำรเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 20 
มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                    

จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบ         
การสอนท่ีเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
  มหำวิทยำลัยได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินบทควำม 
ทำงวิชำกำรหรือสื่อประกอบกำรสอนที่เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย  จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.18 การด าเนินงานโครงการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)           
ปีการศึกษา 2563 และก าหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษ เพื่อยกระดับภำษำอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีกำรศึกษำ 2563 และก ำหนดกำรโครงกำร
พัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564              
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.19 ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2564 รอบท่ี 1 Portfolio ครั้งท่ี 2    
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคล                
เข้ำศึกษำ ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 จึงน ำเรียนให้ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.20 รายงานสรุปการปรับโครงสร้างส านักวิทยบริการฯ และภาระงานของบุคลากร ( Job 
Description)    
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รำยงำนสรุปกำรปรับโครงสร้ำงส ำนัก               
วิทยบริกำรฯ และภำระงำนของบุคลำกร (Job Description) ใหม่ เมื่อวันเสำร์ที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564             
เพื่อทบทวนภำระงำน กำรจัดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และลดกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อน เพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.21 รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID - 19   
  มหำวิทยำลัย ได้รำยงำนสถำนกำรณ์กำรระบำดของเช้ือโรค COVID – 19 วันจันทร์ที่ 22 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำร
ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.22 สรุปการพัฒนางานท่ีส านักคอมพิวเตอร์สนับสนุน   
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้สรุปกำรพัฒนำงำนที่ส ำนักคอมพิวเตอร์สนับสนุน เพื่อน ำเรียนให้         
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.23 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน   
  มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน ได้ส่งหนังสือขอประชำสัมพันธ์เชิญชวน มหำวิทยำลัย และผู้มีจิตศรัทธำ
ร่วมบริจำคทรัพย์ตำมก ำลัง เพื่อให้ควำมช่วยเหลือด้ำนอำหำร กำรศึกษำ อนำคตให้แก่เด็กก ำพร้ำ เด็กยำกจน 
เด็กในชุมชนแออัด เด็กในชนบทถ่ินทุรกันดำร และเด็กด้ำยโอกำสในสังคม จึงน ำเรียนให้ที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.24 ตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ   
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวที่เกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนมกรำคม 2564แก่สื่อมวลชน จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.25 แจ้งหลักสูตรทางเลือกส าหรับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy และ Social 
Literacy ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ)   
  สป.อว. ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้ส่งหนังสือแจ้งหลักสูตรทำงเลือกส ำหรับ 
กำรพัฒนำทักษะด้ำน Digital Literacy และ Social Literacy ภำยใต้โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม       
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสูต่ ำบล สร้ำงรำกแก้วใหป้ระเทศ) จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1 การรับทราบหลักสูตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ ควำมคืบหน้ำของกำรรับทรำบหลักสูตรจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ขณะนี้หลักสูตรระดับปริญญำตรี ทั้งหมด 80 หลักสูตร ผ่ำนกำรรับทรำบแล้ว 34 หลักสูตร                
คิดเป็นร้อยละ 42.5 และบัณฑิตวิทยำลัย 18 หลักสูตร ผ่ำนกำรรับทรำบแล้ว 4 หลักสูตร และในวันอำทิตย์
ที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง แนวทำงกำรกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO พบว่ำหลักสูตรบำงหลักสูตรมีปัญหำอยู่ โดยเฉพำะ
หลักสูตรที่ก ำหนดกำรปรับเล่มไม่ตรงกับกำรเปิดรับสมัคร ทำงผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำน แจ้งว่ำจะไม่
สำมำรถรับทรำบได้เลย มหำวิทยำลัยต้องน ำไปแก้ไข จึงให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว เลขำนุกำร
สภำมหำวิทยำลัย เพิ่มประเด็นดังกล่ำวเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ให้ด ำเนินปรับเล่มหน้ำหลักสูตรกับวันที่
เปิดรับสมัครนักศึกษำให้ตรงกัน เช่น หลักสูตรที่พัฒนำ ปี 2559 แต่เปิดรับสมัครนักศึกษำในปี 2560           
ขณะนี้ส ำรวจพบ 4 หลักสูตร และก ำลังด ำเนินกำรส ำรวจเพิ่มเติม  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 



๑๕ 
 

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

 6.2 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart University 
  อาจารย์ ดร.พรรณา  ศรสงคราม ผู้อ านวยการส านักกประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ           
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำร       
สู่กำรเป็น Smart University เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล  
ในวันอังคำรที่ 9 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.3 การท าลิงค์ย่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดท ำลิงค์ย่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย สำมำรถเข้ำใช้งำนที่ เว็บไซต์  
http://link.bsru.ac.th  

มติท่ีประชุม รับทรำบ    

 6.4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 
  นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย             
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ขอเชิญคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวน
งำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที ่
18 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 4 โดยสำมำรถตอบรับเข้ำร่วมโครงกำรได้ที่ 
http://link.bsru.ac.th/d  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
   
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


