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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕65 เวลา 13.00น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(การประชุมออนไลน์) 

----------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบดี 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบดี 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี 
5. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี 
6. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี 
7. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
8. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสด์ิชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

10. อำจำรย์ ดร.ธนิดำ สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
11. อำจำรย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
12. ดร.วลินเนศวร์ ธีรกำรุณวงศ์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
๑๓. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนท่ีฯ 
 
ผู้เข้าประชุมออนไลน์ 
1. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนำนิมิตกูล ท่ีปรึกษำ 
2. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
5. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก คณบดีคณะครุศำสตร์ 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
11. อำจำรย์สิริชัย เอี่ยมสอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
12. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบบันี้แล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 เวลำ 13.00 น. 
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๑๕. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 
1๖. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
1๘. อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ   แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
๒๐. นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร ศรีหำมี รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเมธ พัดเอี่ยม รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
2๕. อำจำรย์ ดร.ฑิตยำ สิทธิโสภำสกุล รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
27. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำปี คงอินทร์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนัสวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกุล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
35. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมำย รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
36. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๓7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
38. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
39. อำจำรย์ไซนิล  สมบูรณ์ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
40. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
43. อำจำรย์เพียงธิดำ เสรีสุทธิกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์พันธ์ นำรีน้อย รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
๔7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักดี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรุจุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
49. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชฎำ  ผลพูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ หิรัญวชิรพฤกษ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
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52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
53. อำจำรย์สุภัทรำ โกษะโยธิน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
54. อำจำรย์บุปผำ บรรลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรรษำ ตระกูลบำงคล้ำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
๕7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
58. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จำริวัฒณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
59. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนันท์พัชร   อัศวเสมำชัย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
60. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
61. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
62. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรชัย พรหฤทัย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
63. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
64. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัติ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
65. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรมี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
66. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๖7. อำจำรย์ศุภชัย ศรีอักษร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
68. อำจำรย์ ดร.สร้อยสุดำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
69. อำจำรย์ ดร.ณัฐชัย เปล่ียนวิจำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
70 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมล อุทำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
71. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
72. อำจำรย์ ดร.ธนเดช สอนสะอำด รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
73. อำจำรย์จำรุกิตต์ิ ดิษสระ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
74. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
75. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
76. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
 
ผูไ้ม่มาประชุม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ติดรำชกำร 
๒. อำจำรย์ณัฐพล บุญรักษ ์ ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน ์ ติดรำชกำร 
4. อำจำรย์สรสินธุ์   ฉำยสินสอน ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์มนัสวี   พัวตระกูล ติดรำชกำร 
8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร ์ ติดรำชกำร 
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ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

๑. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ ์
2. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
3. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 
 เร่ิมประชุม  เวลา 13.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนท่ีประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การจับรางวัลทองค าในระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้
มหำวิทยำลัยไม่ได้จัดกิจกรรมกำรจับรำงวัลทองค ำในระดับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย มำเป็นเวลำ 2 ปี ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยก ำหนดวันจับรำงวัลทองค ำในระดับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย จ ำนวน 4 เส้น ระหว่ำง
วันท่ี 18 – 20 กุมภำพันธ์ 2565 ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 1.2 การประชุมรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  อธิกำรบดี เข้ำร่วมกำรประชุมรูปแบบกำรผลิตและพัฒนำครู มหำวิทยำลัยรำชภัฏ                 
ร่วมกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 
มกรำคม 2565 เวลำ 14.30 น. จึงมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี                
เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 1/2565 แทน 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 1.3 การประชุมคณาจารย์เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ก ำหนดจัดกำรประชุมคณำจำรย์เพื่อรับฟังและ
หำรือแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ระหว่ำงวันท่ี 11 – 12 
มกรำคม 2565 ผ่ำนระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM  

มติที่ประชุม รับทรำบ    

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม    
เลขำนุกำรฯ น ำเสนอท่ีประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย                        

ครั้งท่ี 8/๒๕64 เมื่อวันอังคำรท่ี 14 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕64 
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มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 8/๒๕64 โดยไม่มี          
กำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
 4.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 
  งำนข้อมูลสำรสนเทศฯ กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 (1 ตุลำคม 2564 – 31 ธันวำคม 2564) จึงน ำเข้ำ            
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม 2564 และมอบหมำยหัวหน้ำหน่วยงำนก ำกับติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนด ส่วนกรณีกำรปฏิบัติงำนท่ีบ้ำน (WFH) หำกมีงำนเร่งด่วนท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติท่ีบ้ำนได้         
ให้บุคลำกรในหน่วยงำนสลับกันมำปฏิบัติงำนท่ีมหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง                 
และไม่ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน 

 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรใช้ลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   1) ข้อ 3 บรรทัดแรก ค ำว่ำ “มหำวิทยำลับ” แก้ไขเป็น “มหำวิทยำลัย” 
   2) ข้อ 4 บรรทัดท่ี 9 “กำรลงมติกำรวินิจฉัย” แก้ไขเป็น “กำรลงมติ กำรวินิจฉัย” 
   3) ข้อ 4 บรรทัดท่ี 10 “หรือกำรด ำเนินกำรอย่ำงใด ๆ” แก้ไขเป็น “หรือกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ” 
   4) ข้อ 5 บรรทัดท่ี 3 ค ำว่ำ “ตันฉบับ” แก้ไขเป็น “ต้นฉบับ”   
   5) ข้อ 6 (2) แก้ไข “กำรประทับรับรองเวลำอิเล็กทรอนิกส์ (e-timestamping)” เป็น 
“กำรประทับรับรองเวลำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Timestamping)”    

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรใช้ลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  และมอบหมำย 
นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล ด ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ และน ำเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป  

  



 

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

 4.3 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยรายได้จากการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยรำยได้จำกกำร
จัดบริกำรท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. .... เพื่อน ำเข้ำ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

  ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1) แก้ไข “ส่วนท่ี 6 กำรจัดท ำบัญชีและกำรตรวจสอบ” เป็น “ส่วนท่ี 4 กำรจัดท ำ
บัญชีและกำรตรวจสอบ”  
   2) ในข้อ 8 “ให้อธิกำรบดีแต่งต้ังคณะกรรมกำรขึ้น เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำร” ควรระบุวิธีกำรแต่งต้ัง วิธีกำรได้มำ โดยพิจำรณำจำกอะไร  
   3) ข้อ 8 วรรคสอง “กรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ ... 
ปี” แก้ไขเป็น “กรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้มีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนต่อเนื่องครำวละไม่เกิน 3 ปี และอำจ
ได้รับกำรแต่งต้ังใหม่อีกได้ โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ” 
   4) ตรวจสอบล ำดับข้อใหม่ท้ังหมด 
   5) ในหน้ำ 113 ข้อ 4 “ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ ...” ควรอยู่ท้ำย
ของระเบียบฯ  
   6) ข้อ 9 ควรปรับข้อควำมให้เป็น “นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำร
ด ำเนินโครงกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ...” 
   7) แก้ไข ข้อ 9 (7) “พ้นจำกต ำแหน่งตำมก ำหนด” เป็น “พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ...” 
   8) ข้อ 1 ว่ำด้วยซ้อนกัน “ว่ำด้วยว่ำด้วย” 
   9) “คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร” ควรเพิ่มบทเฉพำะกำรว่ำด้วยคณะกรรมกำรชุด
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยรำยได้จำกกำรจัดบริกำรท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติตำมภำรกิจ 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. .... และมอบหมำย อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
และนำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมกำรฯ และตรวจทำนให้รอบคอบก่อนน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป 

 4.4 (ร่าง) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ศรีสุริยะวิชาการ 2565: การบูรณาการศาสตร์ศิลป์ และงานสร้างสรรค์ในโลกา
เทศาภิวัตน์เพื่อความยั่งยืน ฯ  
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดท ำ (ร่ำง) โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์ กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ศรีสุริยะวิชำกำร 2565 : กำรบูรณำกำร
ศำสตร์ศิลป์ และงำนสร้ำงสรรค์ในโลกำเทศำภิวัตน์เพื่อควำมยั่งยืน ฯ (Sri sury Academic Conferences 
2022 :  The Integration of Sciences, Arts and Creativities in Glocalization for Sustainability)                
เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติ ศรีสุริยะวิชำกำร 2565 : กำรบูรณำกำรศำสตร์ศิลป์ และงำนสร้ำงสรรค์ในโลกำ   
เทศำภิวัตน์เพื่อควำมยั่งยืน ฯ 

 4.5 รายงานการติดตามแผนภาพรวมการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีกำรจัดโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) 
ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ำหนดทิศทำง
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัย และแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2564 - 2568) ฉบับปรับปรุ ง   
ฝ่ำยเลขำนุกำรจึงได้รวบรวมและจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมและน ำเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของ
สภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รำยงำนกำรติดตำมแผนภำพรวมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 และมอบหมำยทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรปรับข้อมูลกำรน ำเสนอให้กระชับ และน ำเสนอตำมเวลำ 
ท่ีก ำหนด 

 4.6 การก าหนดสายงานหลักของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
  ส ำนักปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องกำรปรับปรุง
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งประเภทผู้บริหำรโดยให้สภำมหำวิทยำลัยเป็นผู้ก ำหนดสำยงำนหลักของหน่วยงำน 
ซึ่งเป็นคุณวุฒิท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร ระดับผู้อ ำนวยกำรกอง หรือเทียบเท่ำ 
ในส ำนักงำนอธิกำรบดี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ในครำวประชุมครั้ง ท่ี 1/2565 
เมื่อวันท่ี 10 มกรำคม 2565 ได้พิจำรณำและเห็นชอบกำรก ำหนดสำยงำนหลักของหน่วยงำนภำยใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียด         
ดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรก ำหนดสำยงำนหลักของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 5 กอง 

 4.7 การด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้น ำเอกสำรกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ดังนี้ 
  1) (ร่ำง) ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรกล่ันกรองเอกสำรกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  2) ประกำศส ำนักงำน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
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  3) (ร่ำง) ปฏิทินกำรด ำเนินงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  4) คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรกล่ันกรองเอกสำรกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มอบหมำยประธำน    
ในแต่ละกลุ่มตรวจสอบรำยช่ือและต ำแหน่งทำงวิชำกำร หำกมีกำรปรับแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยช่ือ แจ้งงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำร 
  2) รับทรำบ ประกำศส ำนักงำน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
  3) เห็นชอบ (ร่ำง) ปฏิทินกำรด ำเนินงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  4) รับทรำบ คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1 การพระราชทานถ้วยรางวัล 
  ส ำนักพระรำชวัง ได้ส่งหนังสือพระรำชทำนถ้วยรำงวัลใช้ส ำหรับกำรประกวด จ ำนวน 5 ถ้วย 
เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศกำรประกวดวงดนตรีไทย กำรประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กำรแข่งขันตอบปัญหำ
เศรษฐศำสตร์ และกำรแข่งขันกำรกล่ำวสุนทรพจน์ ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน ระหว่ำงวันท่ี 17 – 19 
มกรำคม 2565 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครั้งนี้เท่ำนั้น และขอให้ใช้ข้อควำมท่ีจะจำรึก
ท่ีถ้วยรำงวัลพระรำชทำนตำมท่ีแนบ พร้อมท้ังห้ำมน ำเอกสำรฉบับนี้ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์อื่นใดท้ังส้ิน  
จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.2 หนังสือขอแสดงความยินดี   
  มหำวิทยำลัย Tianjin Normal ได้ส่งหนังสือขอแสดงควำมยินดีกับอธิกำรบดี ท่ีได้รับเลือก 
ให้เป็นประธำนท่ีประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ.)  รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.3 การเข้าร่วมสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประจ าประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) 
  ส ำนักงำนเลขำนุกำร สออ. ประเทศไทย ได้ส่งหนังสือแสดงควำมยินดีและขอต้อนรับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเข้ำร่วมเป็นสมำชิกสมำคมสถำบันกำรศึกษำขั้นอุดมแห่งภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ ำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ               
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.4 การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามประกาศคณะอนุกรรมการอ านวยการทดสอบ            
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเคร่ืองมือทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ได้ส่งส่งรำยละเอียดท่ีเกี่ยวกับกำรประเมินสมรรถนะทำง            
วิชำชีพครู ตำมประกำศคณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู            
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครูด้ำนกำรปฏิบัติงำน และ
กำรปฏิบัติตน ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.5 แจ้งผลการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัล
ผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ส ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ ได้แจ้งผลกำรพิจำรณำรำงวัลกำรวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลวิทยำนิพนธ์ 
จ ำนวน 1 รำงวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง วิทยำลัยกำรดนตรี วิทยำนิพนธ์ เรื่อง  
“กำรสร้ำงสรรค์เพลงกลองอำเซียน” รำงวัลระดับดี สำขำปรัชญำ จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.6 หลักสูตร / สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2565    
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ได้ส่งหนัง สือแจ้งเรื่องหลักสูตร/สำขำวิชำของ
สถำบันอุดมศึกษำท่ีจะให้กู้ยืม ในปีกำรศึกษำ 2565 ต้องเป็นหลักสูตร / สำขำวิชำท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำ 
ควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ก่อนวันเปิด                   
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.7 การแต่งต้ังกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่าง   
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ได้ส่งหนังสือประกำศกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่งต้ังผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) รำยละเอียด             
ดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๕.8 รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา   
  กองคลัง ได้สรุปผลกำรเบิกจ่ำยโครงกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของนักศึกษำ  
ในสถำบันอุดมศึกษำภำครัฐและเอกชนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
 

ระดับ 
จ านวนนักศึกษา 

(คน) 
จ านวนเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

(บาท) 
จ านวนเงินมหาวิทยาลัยสมทบ 

(บาท) 
ปริญญำตร ี 10,744 41,464,380.00 27,642,920.00 

บัณฑิตศึกษำ 587 4,067,880.00 2,711,920.00 
รวมทั้งส้ิน 11,331 45,532,260.00 30,354,840.00 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ (Master Teacher) กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในสถานการณ์นิวนอร์มัล 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ ได้ประชำสัมพันธ์โครงกำรฝึกอบรมวิทยำกรต้นแบบ 
(Master teacher) กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏในสถำนกำรณ์นิวนอร์มัล ในระหว่ำงเดือนมกรำคม – มีนำคม 
2565 จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 การบริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษา 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย ได้บริจำคเงินสนับสนุน
ทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เนื่องในวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จ
เจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2565 จ ำนวนเงิน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)  
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 ก าหนดการงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2565   
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำก ำหนดกำรงำนวันคล้ำยวันพิรำลัย 
สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2565 จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.12 ค าพิพากษา (อุทธรณ์) ของศาลปกครองสูงสุด   
  ศำลปกครองสูงสุดได้นัดอ่ำนค ำพิพำกษำ (อุทธรณ์) คดีระหว่ำง รองศำสตรำจำรย์พลสิทธิ์  
หนูชูชัย (ผู้ฟ้องคดี กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง คดีพิพำทเกี่ยวกับกำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของ
รัฐกระท ำกำรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย เมื่อวันท่ี 28 ธันวำคม 2564 ณ ศำลปกครองสูงสุด  นำยพิสิฐ            



 

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

วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ได้สรุปรำยงำนผลค ำพิพำกษำ (อุทธรณ์) ของ            
ศำลปกครองสูงสุดของคดีพิพำทดังกล่ำว น ำเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13 การด าเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดโครงกำรส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและ
วินัยของชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 : กิจกรรมกำรประชุมสัมมนำสัญจรเพื่อส่งเสริมควำมรัก                
ควำมสำมัคคีและควำมมีวินัย ครั้งท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเสริมสร้ำงควำมรักและควำมสำมัคคี
ของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหำวิทยำลัย 2) เพื่อเสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัย
ภำยในองค์กรและชุมชนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 3) เพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะคนไทย            
ท่ีพึงประสงค์ 4 ประกำร และ 4) เพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึงบทบำทและควำมส ำคัญของสถำบันหลัก             
ในสังคมไทย ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวนี้เป็นโครงกำรภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น โดยก ำหนดจัดกิจกรรมกำรประชุมสัญจรเพื่อส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและควำมมีวินัย ครั้งท่ี 1 
ในระหว่ำงวันท่ี 21 - 22 มกรำคม 2565 ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ฝ่ำยเลขำนุกำร จึงขอน ำแจ้งค ำส่ังและก ำหนดกำรโครงกำรส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและวินัยของชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 : กิจกรรมกำรประชุมสัมมนำสัญจรเพื่อส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและ
ควำมมีวินัย ครั้งท่ี 1 ต่อท่ีประชุมคณะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทรำบและด ำเนินกำร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.14 การเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
  ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้เปิดรับสมัครรำงวัลเลิศรัฐ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นกำรมอบรำงวัลท่ีด ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี เพื่อมอบให้แก่หน่วยงำน
ภำครัฐท่ีมีควำมโดดเด่นในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และกำรมีส่วนร่วม 
ของประชำชน ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ท่ีผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยประสบควำมส ำเร็จในกำรน ำเสนอผลงำนเป็นครั้งแรก 
ได้รับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำกำรบริกำรภำครัฐ ประเภทนวัตกรรมกำรบริกำร ในระดับดี จำกผลงำนของ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ช่ือผลงำนระบบสำรสนเทศส ำหรับบริหำรจัดกำรเครื่องมือแพทย ์
ในโรงพยำบำล WepMEt ในกำรนี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงำนในระดับคณะ / ส ำนักเสนอผลงำนและสมัครรำงวัล
เลิศรัฐผ่ำนระบบออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์ http://awards.opdc.go.th/awardsregister/ ต้ังแต่วันท่ี 3 มกรำคม - 
24 กุมภำพันธ์ 2565 โดยสำมำรถศึกษำรำยละเอียดในเอกสำร ท่ีแนบมำ หรือท่ีเว็บไซต์ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๕.15 สรุปผลรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 -
2563  
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน และอำจำรย์ ดร.ธนิดำ สุจริตธรรม ได้สรุป
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 จึงน ำเรียนให้          
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.16 รายงานการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564   
  อำจำรย์ ดร.ธนิดำ สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร  
ท่ีประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2564 ภำยใต้หัวข้อ The Future of Higher Education  
ในวันจันทร์ท่ี 20 ธันวำคม 2564 ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.17 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)   
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564  - 
2568) จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.18 โครงการ/กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้น ำเอกสำรกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – มีนำคม 2565 เพื่อน ำเรียน 
ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.19 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนกำรจัดโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
พัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิต: ทิศทำงตลำดแรงงำนหลังวิกฤตโควิด-19 และกิจกรรมเสวนำเรื่อง 
“นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคม” เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2564 ผ่ำนระบบ ZOOM meeting 
  2) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำร
คณำจำรย์ : นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรและกำรส่งเสริมหลักสูตร CWIE ระหว่ำงวันท่ี 12 – 13 พฤศจิกำยน 
2564 ณ โรงแรม นำน่ำ รีสอร์ท เพชรบุรี 
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  3) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิต : เรียนรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจนวัตกรรมกับกำรยกระดับกำรบริหำรงำน
สำธำรณะ 
  4) สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรปรับพื้นฐำน
ทักษะกำรเรียนรู้ ส ำหรับผู้เรียน ในวันพุธท่ี 11 สิงหำคม 2564 ผ่ำนระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคช่ัน 
Microsoft Teams  
  5) หนังสือทูลเชิญพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำอทิตยำทรกิติคุณฯ เสด็จเป็นองค์ประธำน 
ในพิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ “ศรีสุริยวิชำกำร 2565 : กำรบูรณำกำรศำสตร์ ศิลป์ 
และงำนสร้ำงสรรค์ในโลกำเทศำภิวัตน์เพื่อควำมยั่งยืน” ในวันท่ี 26 – 27 พฤษภำคม 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.20 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำกำรส่ือสำรมวลชน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ              
เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม คิด สร้ำง ส่ือ ภำคพลเมือง ครั้งท่ี 12 “อบรมกำร
ส่ือข่ำวโทรทัศน์ด้ำนวัฒนธรรม” ระหว่ำงวันท่ี 21 และวันท่ี 27 - 28 พฤศจิกำยน 2564 ผ่ำนระบบ 
Microsoft Teams 
  2) สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ            
เพื่อยกระดับกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “กำรเสริมสร้ำงทักษะและควำมเช่ียวชำญในกำรประกอบอำชีพ
ทำงกำรท่องเท่ียว” ในวันท่ี 11 - 13 พฤศจิกำยน 2564 อบรมออนไลน์ผ่ำนระบบ ZOOM meeting 
  3) สำขำวิชำกำรโฆษณำและธุรกิจบันเทิง ได้รำยงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับ
กำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมโครงกำรงำนพิเศษด้ำนกำรโฆษณำและธุรกิจบันเทิง ในระหว่ำง
วันท่ี 25 ตุลำคม – 9 ธันวำคม 2564 ณ คณะวิทยำกำรจัดกำรฯ และออนไลน์ผ่ำนระบบแอปพลิเคช่ัน 
ZOOM meeting 
  4) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ             
เพื่อยกระดับกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เทคนิคกำรจัดกำรคลังสินค้ำและควบคุมสินค้ำคงคลังอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เมื่อวันท่ี 4 ธันวำคม 2564 ผ่ำนระบบ ZOOM meeting 
  5) สำขำวิชำกำรส่ือสำรมวลชน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ          
เพื่อยกระดับกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรียนรู้กำรผลิตภำพยนตร์ในรูปแบบ               
ส่ือสตรีมมิง ละครและงำนผลิต Music video แบบมืออำชีพ ครั้งท่ี 8 ระหว่ำงวันท่ี 11 - 12 พฤศจิกำยน 
และ 22 - 23 พฤศจิกำยน 2564 ผ่ำนระบบ Microsoft Teams 
  6) สำขำวิชำกำรส่ือสำรมวลชน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ             
เพื่อยกระดับกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมย่อย ท่ี 7 สัมมนำโครงกำรออกแบบสร้ำงสรรค์และ
วิพำกษ์ ครั้งท่ี 6 ระหว่ำงวันท่ี 24 - 26 พฤศจิกำยน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 15 อำคำร 7 คณะวิทยำกำร
จัดกำร และผ่ำนระบบ ZOOM meeting 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.21 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อ
แห่งชำติ ประจ ำปี 2564 ในวันศุกร์ท่ี 3 ธันวำคม 2564 
  2) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 2 โครงกำร คือ 1) โครงกำรสร้ำงสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปำกกำทอง” 2) งำนเทศกำล
ศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ครั้งท่ี 5 INDOFEST 2021 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  3) งำนวินัยนักศึกษำ ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้รำยงำนสรุปกำรด ำเนินโครงกำรอบรมควำม
เป็นพลเมืองของนักศึกษำกับกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย ในวันท่ี 27 พฤศจิกำยน 2564 ผ่ำนระบบออนไลน์ 
ZOOM meeting  
  4) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำว ท่ีเกี่ยวกับ
มหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน แก่ส่ือมวลชนฯ  
  5) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ส ำหรับบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 2 โครงกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  6) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศกิจก รรมกำรแข่งขันควำมรู้และทักษะด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ ผ่ำนระบบออนไลน์ ZOOM รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.22 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 8 และนานาชาติ              
คร้ังที่ 7 (ออนไลน์) 
  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ส่งหนังสือขอเชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏ               
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมเป็นเจ้ำภำพจัดงำนสัมมนำวิชำกำรระดับชำติ ครั้งท่ี 8 และนำนำชำติ ครั้งท่ี 7 และ
ขอเชิญผู้บริหำร คณำจำรย์ เขียนบทควำมวิชำกำร เพื่อร่วมในงำน 1 บทควำม โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และ               
ขออนุญำตใช้ตรำสัญลักษณ์ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ  
 6.1 การด าเนินการฉีด – พ่น น้ ายาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ มหำวิทยำลัย          
จะด ำเนินกำร เช็ด ฉีด พ่น น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรคเพื่อท ำควำมสะอำด ป้องกันกำรแพร่ระบำดเช้ือโรคไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ในวันศุกร์ท่ี 14 มกรำคม 2565 เวลำ 13.00 - 16.30 น. โดยจะด ำเนินกำรท ำ            
ควำมสะอำดภำยในอำคำรส ำนักงำน และภำยนอกท่ัวทั้งมหำวิทยำลัย 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.2 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า             
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ก ำหนดจัดกำรแข่งขัน
สุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ         
เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ                  
สยำมบรมรำชกุมำรี (BSRU ROYAL TROPHY ENGLISH SPEECH COMPETITION 2022) ระดับมัธยมศึกษำ
และระดับอุดมศึกษำ ระหว่ำงวันท่ี 18 – 19 มกรำคม 2565 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.3 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ท่ีประชุม
ทรำบ ตำมท่ี ได้มีประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง            
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 8 มกรำคม 
2565 เป็นต้นไปนั้น ขณะนี้มหำวิทยำลัยอยู่ระหว่ำงกำรปรับแก้ข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับประกำศ ก.พ.อ. 
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.4 การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ท่ีประชุม
ทรำบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ประกำศขยำยระยะเวลำ กำรปฏิบัติงำนท่ีบ้ำน (Work 
from Home) จำกเดิม (วันท่ี 14 มกรำคม 2565) จนถึง วันท่ี 31 มกรำคม 2565 ท้ังนี้ กำรปฏิบัติงำน         
ท่ีมหำวิทยำลัยให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้ำหน่วยงำน 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 6.5 การข้ึนเงินเดือนและตกเบิกเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  นางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ กองคลัง ได้ด ำเนินกำร
ขึ้นเงินเดือนและตกเบิกเงินเดือนใหพ้นักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 เดือน ภำยในเดือนมกรำคม 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ   

เลิกประชุม เวลา 17.45 น. 
   
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


