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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 3/๒๕63 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
----------------------------------------- 

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

10. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
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. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
2๖. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน 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 

คณะกรรมกำรผู้บรหิำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี                      
รับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้วในกำรประชุม ครั้งที่ 5/2563  

วันจันทร์ที่ 20 เมษำยน พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 10.00 น. 
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30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ติดรำชกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
2. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
3. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
4. นำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
5. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
6. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
7. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

1. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤด ี แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย ์ พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้    

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การเตรียมการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและโอนงบประมาณ หน่วยงานละ  10 % 
  ส ำนักงบประมำณ แจ้งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำให้ทุกหน่วยงำนรำชกำรเตรียมกำรปรับแผน 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณและโอนงบประมำณในส่วนที่ไม่จ ำเป็นเร่งด่วน เกลี่ยมำใช้ในกำรดูแลสถำนกำรณ์           
กำรแพร่ระบำดของเช้ือโรค COVID - 19 หน่วยงำนละ  10 % เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น นอกจำกนี้             
ยังรวมถึงงบฯลงทุนด้วย หำกยังไม่มีกำรลงนำมก่อหนี้ผูกพันให้เกลี่ยงบประมำณ 10 % ด ำเนินโครงกำร      
ขนำดเล็กลงเพื่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนมำกขึ้น 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.2 การแจกหน้ากากผ้าแก่อาจารย์ บุคลากร และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ เห็นชอบให้สถำบันวิจัยและพัฒนำจัดท ำหน้ำกำกผ้ำ
พร้อมถ่ำยทอดผลงำนวิจัยเด่นจำกทุนวิจัยท้ำทำยไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดพิมพ์
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ลวดลำยบนหน้ำกำกผ้ำเพื่อแจกจ่ำยแก่อำจำรย์ บุคลำกร และประชำชนโดยรอบมหำวิทยำลัย จ ำนวน  
1,600 ช้ิน เพื่อป้องกันและลดกำรแพร่ระบำดเช้ือ COVID – 19  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
  เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมใหพ้ิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2563 และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2563 และ        
ครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีกำรแก้ไข 

 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย           
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 แก้ไข ค ำ “COVID – 19” เป็น “COVID – 19” ทั้งหมด 

มติท่ีประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี 
ครั้งที่ 4/2563  โดยมีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการลงพ้ืนท่ี          
เพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ 
  สืบเนื่องจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ขับเคลื่อนกระบวนกำรเรียนรู้           
สู่ชุมชนและท้องถ่ิน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในกำรพัฒนำ
ท้องถ่ินบนพื้นฐำนศักยภำพและบริบทของกำรเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และได้ จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวทำงกำรลงพื้นที่เพื่อกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรมีประสิทธิภำพ จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยนำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรติดตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทุกครั้ง เพื่อรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำให้ที่ประชุมทรำบในครั้งถัดไป 

 3.2 ขอรับการจัดสรรอาคารเรียน อาคาร 27  
  สืบเนื่องจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
จัดกำรกำรใช้พื้นที่อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ช้ัน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 6 มกรำคม พ.ศ. 
2562 โดยที่ประชุมได้พิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้งำน และผู้รับผิดชอบในกำรใช้พื้นที่อำคำร
เรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ช้ัน และพิจำรณำถึงกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้งำนในส่วนของคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ ที่จะย้ำยพื้นที่จำกอำคำร 27 ไปยังอำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร 12 ช้ัน ในกำรนี้ 
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วิทยำลัยกำรดนตรีได้แจ้งขอรับกำรจดัสรรอำคำรเรียน อำคำร 27 โดยได้น ำเสนอข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ              
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยนำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ด ำเนินกำรติดตำมเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ 

 3.3 การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรี 
  สืบเนื่องจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อม          
ในกำรต้อนรับองคมนตรีพลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในวันจันทร์ที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2563 โดยได้จัดท ำ
ก ำหนดกำร (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม 
“กำรน ำเสนอกำรด ำเนินงำนที่มุ่งสู่กำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ิน กำรผลิตและพัฒนำครู” และโครงกำรต่ำงๆ ของ
สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ โดยเลื่อนกำรต้อนรับองคมนตรีออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนด เนื่องจำกสถำนกำรณ์  
กำรแพร่ระบำดของเช้ือโรค COVID – 19   

 3.4 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... และ (ร่าง) 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก หรือหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... 
  สืบเนื่องจำก งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบั งคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. .... 
และ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร            
สรรหำผู้อ ำนวยกำร สถำบัน ส ำนัก หรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. .... 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ทรำบว่ำ ในเบื้องต้นได้น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร           
ด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำแล้ว โดยคณะกรรมกำรได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
ซึ่งจะน ำแจ้งอธิกำรบดีในล ำดับต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 3.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก
เพ่ือจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งท่ี 3/2563  
  สืบเนื่องจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จะด ำเนินกำรรับสมัครสอบคัดเลือก          
เพื่อจ้ำงบุคคลเป็นลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศ (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียน
กำรสอนประจ ำหน่วยงำนต่ำงๆ มหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เรื่อง กำรรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงบุคคลเป็นลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศ (เงิ นบ ำรุงกำรศึกษำ)  
ครั้งที่ 3/2563  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ โดยชะลอกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงบุคคลเป็นลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศ           
(เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) ครั้งที่ 3/2563 ไว้ก่อน จนกว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือโรค COVID – 19  
จะคลี่คลำย   

 3.6 ระบบการประเมินบุคลากรโดยเพื่อนร่วมงาน Peer Assessment ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ครั้งท่ี 1  
   สืบเนื่องจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอเชิญคณำจำรย์และบุคลำกร           
เข้ำร่วมระบบกำรประเมินบคุลำกรโดยผูร้่วมงำน Peer Assessment ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 
1 รอบระหว่ำง 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 ขยำยเวลำประเมิน ถึงวันอำทิตย์ที่ 22 
มีนำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และจะน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร 
ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 16 เมษำยน พ.ศ. 2563  เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) 

 3.7 การประกันภัยไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) 
  ตำมที่อธิกำรบดีได้มอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีหำข้อมูลเกี่ยวกับ              
บริษัทประกันภัยเพื่อซื้อประกัน COVID - 19 ให้บุคลำกรทั้งมหำวิทยำลัย จึงได้น ำเสนอประกันบริษัท      
ทิพยประกันภัย และบริษัทเมืองไทยประกันภัย โดยมีมติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เลือกซื้อประกันโควิด - 19 
จำกบริษัททิพยประกันภัยในอัตรำเบี้ยประกันคนละ 238 บำท จ ำนวน 893 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 212,534 
บำท โดยเห็นชอบให้ใช้เงินจำกกองทุนเพื่อกำรศึกษำและสำธำรณะประโยชน์ และมอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดีรวบรวมข้อมูล และมอบหมำยให้รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี และ
ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ น ำเข้ำที่ประ ชุมกองทุน           
เพื่อกำรศึกษำและสำธำรณะประโยชน์ และด ำเนินกำรจัดซื้อประกันฯ ต่อไป นั้น ขณะนี้ได้จัดท ำประกันให้แก่
อำจำรย์และบุคลำกรทกุท่ำน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2563 บริษัททิพยประกันภัยได้ตอบรับและแจ้งว่ำ
กำรประกันมีผลคุ้มครองตั้งแต่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมำเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำรคุ้มครอง ดังนี้               
1) กรณีกำรเจ็บป่วยในภำวะโคม่ำจำกกำรติดเช้ือไวรัสโคโรน่ ำ ได้รับควำมคุ้มครอง 100,000.-บำท               
2) กำรรักษำพยำบำลจำกกำรติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ/ปี 50,000.- ในกรณีที่ เกิดเหตุ ท่ำนสำมำรถยืนยัน           
ควำมคุ้มครองด้วยบัตรประชำชนกับโรงพยำบำลในคู่สัญญำของบริษัทโดยไม่ต้องส ำรองเงินจ่ำย 

มติท่ีประชุม   รับทรำบ กำรท ำประกันภัยไวรัสโคโรน่ำ (COVID – 19) ให้แก่อำจำรย์และบุคลำกรทุกคน 

 3.8 การจัดต้ังคณะกรรมการประสานงาน การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า (COVID - 19) 
  ตำมที่ ได้เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ ำ (COVID - 19) ในปัจจุบัน    
มหำวิทยำลัยได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในควำมเป็นอยู่ของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร จึงได้เตรียม              
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำน กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ ำ     
(COVID – 19) เพื่อด ำเนินกำรเรื่องนี้โดยเฉพำะ อธิกำรบดี จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31                   
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แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำน                 
กำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัสโคโรนำ่ (COVID - 19) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบ อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี และนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำน กำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
กำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ (COVID – 19) โดยให้มีรำยช่ือคณะกรรมกำร และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ 
  1. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ    พุทธลำ   ประธำน 
  2. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์     เครือหงษ์ รองประธำนกรรมกำร 
  3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ   พันธ์โกศล รองประธำนกรรมกำร 
  4. ผู้แทนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 26  เขตธนบุรี กรรมกำร 
  5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์   ปำนกลำง กรรมกำร 
  6. อำจำรย์ ดร.พรรณำ    พูนพิน  กรรมกำร 
  7. อำจำรย์ ดร.วิกรม    ศุขธน ี  กรรมกำร 
  8. นำงสำวอัญชลี   โพธยำรมย์ กรรมกำร 
  9. นำงสำวนันท์ปภัทร์   ไทยกิ่ง  กรรมกำร 
  10. ว่ำที่ ร.อ.บัญญัติ   เสกน ำโชค กรรมกำร 
  11. ตัวแทนชมรมสุริยะอำสำพยำบำล จ ำนวน 2 คน กรรมกำร 
  12. นำงสำววรรณดี     อัศวศิลปกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  13. นำงสำวมณฑำ   เศรษฐขจร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  14. นำยดนัยณัฐฏ์   เนตรนิธิกร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ 
 1. รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนปัญหำอันเกิดจำกกำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ (COVID - 19) 
 2. ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัส                 
โคโรน่ำ (COVID - 19) 
 3. ช่วยเหลือนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัส                 
โคโรน่ำ (COVID - 19) 
 ๔. ให้ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ ส ำนักประชำสัมพันธ์ และสำรสนเทศ โทร           
0-2473-700 Facebook BSRU News เว็บไซต์มหำวิทยำลัย www.bsru.ac.th และ Line Official 
@BSRU 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป หำกมีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจำกกำรปฏิบัติภำรกิจดังกล่ำว ให้เบิกจ่ำยจำกเงิน
สวัสดิกำรมหำวิทยำลัย โดยผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และให้สรุปเสนอรำยงำนอธิกำรบดี                   
อย่ำงต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำเดือนละ 2 ครั้ง จนกว่ำภำรกิจจะเสร็จสิ้น 
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 3.9 การเตรียมเครื่องมือไอทีและระบบการประชุมไอทีเพ่ือการประชุม    
  เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ ำ (COVID – 19) ส่งผลให้
มหำวิทยำลัยต้องออกมำตรกำรเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด โดยมีกำรงดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนมำใช้
ระบบกำรเรียนกำรสอน ออนไลน์ รวมทั้งกำรก ำหนดให้บุคลำกรใช้รูปแบบกำรท ำงำนแบบ Work  from  
Home และในส่วนของกำรจัดประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เช่น  กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย (กอม.) กำรประชุม สภำมหำวิทยำลัย กำรประชุมสภำวิชำกำร ซึ่งเป็นกำรประชุมที่ส ำคัญก็
จ ำเป็นต้องปรับรูปแบบกำรประชุมจำกกำรประชุมในห้องประชุมเป็นกำรประชุมแบบออนไลน์ เพื่อให้กำร
ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง แต่เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัยยังขำดเครื่องมือไอที              
ที่จ ำเป็นส ำหรับรองรบักำรประชุมแบบออนไลน์คือเครื่อง แทปเล็ตส ำหรับคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำว จึงน ำเข้ำ
พิจำรณำ ในที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดีและผู้ ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่  ๔/๒๕๖๓                 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรจัด
ประชุมในรูปแบบออนไลน์และเห็นชอบ ให้จัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต จ ำนวน ๖๗  เครื่อง เพื่อให้คณะกรรมกำร           
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย สภำมหำวิทยำลัย และสภำวิชำกำร                
ใช้ส ำหรับกำรประชุมในรูปแบบออนไลน์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต จ ำนวน ๖๗  เครื่อง 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ขอปรับปรุงอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า ๑๒ เดือน 
  ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ             
ได้ขออนุมัติขอดอกเบี้ยพิเศษให้มหำวิทยำลัย ในวันที่ ๓๑/๑๒/๒๕๖2 ยอดเงิน ๕๐ ล้ำนบำท โดยสำขำ                   
แจ้งทำงธนำคำรว่ำมหำวิทยำลัยจะน ำเงินมำท ำรำยกำรได้ในเดือนกุมภำพันธ์ ธนำคำรได้อนุมัติดอกเบี้ยพิเศษ           
ณ วันที่ดังกล่ำว ดอกเบี้ยอยู่ที่ ๑.๑๕ % สำขำขออนุมัติเพิ่มได้ ๐.๑๐ % เท่ำกับทำงธนำคำรให้ดอกเบี้ย ๑.๒๕ % 
หลังจำกได้รับอนุมัติแล้ว สำขำทรำบว่ำทำงมหำวิทยำลัยจะน ำบัญชีมำท ำรำยกำรได้ในระยะเวลำ ๑ เดือน 
เนื่องจำกต้องน ำเข้ำประชุมเพื่อขอมติจำกที่ประชุมก่อน จึงจะน ำบัญชีมำท ำรำยกำรได้ แต่เนื่องจำกระหว่ำง
เดือนกุมภำพันธ์ ถึงวันที่มหำวิทยำลัยมำท ำรำยกำร คือวันที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๓ ได้มีประกำศลดอัตรำดอกเบี้ย 
ถึง ๓ ครั้งจำก ๑.๑๕ % เป็น ๐.๙๐ % ทำงธนำคำรจึงให้สำขำขอปรับปรุงดอกเบี้ยบัญชีมหำวิทยำลัยใหม่            
โดยใช้ Board rate ปัจจุบัน คือ ๐.๙๐ % บวกเพิ่มให้ ๐.๑๐ % รวมเป็น ๑.๐๐ % และจะปรับปรุงดอกเบี้ย
ให้ตั้งแต่วันที่ท ำรำยกำรคือวันที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๓ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรขอปรับปรุงดอกเบี้ยบัญชีมหำวิทยำลัยใหม่ โดยใช้ Board rate ปัจจุบัน คือ 
๐.๙๐ % บวกเพิ่มให้ ๐.๑๐ % รวมเป็น ๑.๐๐ % ระยะเวลำ 12 เดือน  

 4.2 (ร่าง) แบบก่อสร้างสนามฟุตบอลและนันทนาการ 
  อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้เสนอเรื่องกำรก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลและ
นันทนำกำร เข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2563 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ด ำเนินกำรน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงนิและทรัพย์สินเพื่อขอใช้งบประมำณคงคลังของมหำวิทยำลัยในกำรจ้ำงผู้ออกแบบ
ก่อสร้ำงสนำมฟุตบอล และนันทนำกำรเพื่อเตรียมกำรของบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ต่อไป จึงน ำเสนอ (ร่ำง) แบบก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลและนันทนำกำรเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย (กอม.) เพื่อร่วมกันพิจำรณำ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักกำรกำรออกแบบก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลและนันทนำกำร และจัดตั้ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลและนันทนำกำร โดยมีบุคคลดังต่อไปนี้ 1) อำจำรย์                   
ดร.ปวิช  ผลงำม  2) อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์  3 ) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร .กฤดิธฤต  ทองสิน                       
4 ) อำจำรย์ท วีศักดิ์  จงประดับ เกี ยรติ  5 ) อำจำรย์ม รกต ภู่ทอง  6 ) อำจำรย์  ดร .วิกรม ศุขธณี                             
7) นำยอภิชำติ สิงห์ชัย 8) นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล และบุคคลภำยนอก 2 คน ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับ                
งำนออกแบบและก่อสร้ำง โดยให้คณะกรรมกำรฯ จัดประชุมหำรือกำรออกแบบก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลและ
นันทนำกำรโดยละเอียดและถูกต้อง เพื่อด ำเนินกำรขอรับจดัสรรงบประมำณแผ่นดินในแผนงบประมำณปีต่อไป 

 4.3 มาตรการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษากรณีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
  จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือ  COVID-19 ที่ก ำลังแพร่ระบำดไปทั่วโลก 
มหำวิทยำลัย จึงจัดให้นักศึกษำท ำกำรเรียนกำรสอนออนไลน์อยู่ที่บ้ำน เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่เช้ือ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงได้ออกมำตรกำรเพื่อช่วยเหลือนักศึกษำ โดยพิจำรณำกำรคืนเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำบำงส่วน (20 %) ของค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย ค่ำบ ำรุงคณะ และค่ำธรรมเนียมพัฒนำ
สำขำวิชำ โดยให้นักศึกษำแจ้งควำมจ ำนงขอคืนค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2562 ได้ตั้งแต่วันนี้ 
ถึงวันที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำบำงส่วน (20 %) ให้แก่นักศึกษำ และ
มอบหมำยกองคลัง ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน และกองนโยบำยและแผนด ำเนินกำรตรวจสอบค่ำ
บ ำรุงมหำวิทยำลัย ค่ำบ ำรุงคณะ และค่ำธรรมเนียมพัฒนำสำขำวิชำ และจัดท ำตำรำงรำยช่ือนักศึกษำที่แจ้ง             
ควำมจ ำนงขอคืนค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ โดยจ ำแนกตำมสำขำวิชำ 

 4.4  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และสถาบัน 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จะต้องรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ต่อเนื่องทุกปี โดยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้น ำข้อมูลหลักสูตรและหน่วยงำนที่รับกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยใช้เกณฑ์ 
กำรประเมินตำมคูม่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และได้ผ่ำนมติเห็นชอบ จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ำยปฏิบัติกำรเชิงรุก 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยมีหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่จะเข้ำรับกำรประเมิน ดังนี้  
  1) ระดับหลักสูตร จ ำนวน ๘๔ หลักสูตร (เข้ำรับกำรประเมินระหว่ำงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน  
– ๓๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  2) ระดับคณะ/วิทยำลัย/บัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน ๗ หน่วยงำน (เข้ำรับกำรประเมินระหว่ำง
วันที่ ๓ – ๒๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
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  3) ระดับหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน ๑๙ หน่วยงำน (เข้ำรับ                
กำรประเมินระหว่ำงวันที่ ๓ – ๒๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  4) ระดับสถำบัน จ ำนวน ๑ สถำบัน (มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ) (เข้ำรับ                  
กำรประเมิน เดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รำยงำนข้อมูลหลักสูตรและหน่วยงำนที่รับกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ในระดับหลักสูตร คณะ/วิทยำลัย/บัณฑิตวิทยำลัย หน่วยงำนสนับสนุนกำรจัด                 
กำรเรียนกำรสอน และสถำบัน 

 4.5  การเพ่ิมชื่ อคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  
และหลักสูตรท่ีสังกัดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จะต้องรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ต่อเนื่องทุกปี โดยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้น ำข้อมูลกำรเพิ่มช่ือคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม บัณฑิตวิทยำลัย และหลักสูตรที่สังกัด ในระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA Online) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
โดยใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และผ่ำนมติเห็นชอบ จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ำยปฏิบัติกำรเชิงรกุ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓             
และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำต้องรำยงำนกำรเพิ่มช่ือคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
บัณฑิตวิทยำลัย และหลักสูตรที่สังกัด ในระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ                 
(CHE QA Online) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เพื่อน ำส่งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเพิ่มช่ือคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม บัณฑิตวิทยำลัย  
และหลักสูตรที่สังกัดในระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (CHE QA 
Online) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และมอบหมำย อำจำรย์              
ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ตรวจสอบข้ันตอนกำรด ำเนินกำรว่ำต้องน ำเข้ำที่ประชุมสภำวิชำกำรหรือไม่  

 4.6  การขอปรับแผนการใช้งบประมาณของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี (งบประมาณเดิม) และ            
การขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม 
  ๑) ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดีได้รับอนุมัติงบประมำณจำกงบบ ำรุงกำรศึกษำ (คงคลัง) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ำนวน ๑๒๐ ล้ำนบำท ส ำหรับโครงกำรจัดต้ังศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
โดยมีระยะเวลำด ำเนินงำนตลอดโครงกำร ๓ ปี และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้
ด ำเนินกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำนใหม่จำกวงเงินงบประมำณเดิม คงเหลือ จ ำนวน ๗๒.๓๑๒๘ ล้ำนบำท 
            ๒) ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดีขอปรับแผนกำรด ำเนินงำน
ใหม่ และขอขยำยระยะเวลำกำรด ำเนินงำนจำกวงเงินงบประมำณเดิมคงเหลือ จ ำนวน ๑๔.๘๙๙๔ ล้ำนบำท  
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พร้อมทั้งขออนุมัติวงเงินงบประมำณเพิ่มเติม จ ำนวน ๑๗.๖๕๙๐ ล้ำนบำท รวมวงเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน
ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๓๒.๕๕๘๔ ล้ำนบำท 
             ๓) ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี มีวงเงินงบประมำณเงินรำยได้ประเภทคงคลัง บ.กศ.  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คงเหลือ ณ วันที่ ๒๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน ๒๘.๔๔๕๘ ล้ำนบำท 

 ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ขออนุมัติกำรด ำเนินงำนของศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี              
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
             ๑) ขอด ำเนินกำรปรับแผนปฏิบัติกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จำกวงเงินงบประมำณคงเหลือ (เงินรำยได้ประเภทคงคลัง  
บ.กศ.) จ ำนวน  ๒๘.๔๔๕๘ ล้ำนบำท รำยละเอียดดังแผนปฏิบัติกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
             ๒) ขอรับกำรสนับสนุนงบลงทุนหมวดค่ำก่อสร้ำงอำคำรหอพักนิสิต อำจำรย์  
และบุคลำกร (เพิ่มเติม) จ ำนวน ๒๖.๕๙๕๔ ล้ำนบำท รำยละเอียดในรำยกำรขอรับกำรสนับสนุนงบลงทุน
หมวดค่ำก่อสร้ำงอำคำรหอพักนิสิต อำจำรย์ และบุคลำกร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรขออนุมัติกำรด ำเนินงำนของศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดีในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ  แจ้ดนำลำว สรุปแยกประเด็นกำรขอปรับแผนกำรใช้
งบประมำณของศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี (งบประมำณเดิม) และกำรขออนุมัติงบประมำณเพิ่มเติมให้
ชัดเจน เพื่อน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินพิจำรณำ และจัดท ำเล่มรำยงำนกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดีเพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัย
ต่อไป  

 4.7 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้
มหำวิทยำลัยสำมำรถจัดกำรประชุมในกรณีที่ต้องมีกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปด้วย               
ควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ ำ ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) ที่จ ำเป็นต้องใช้รูปแบบกำรประชุมแบบออนไลน์ รวมทั้งสอดคล้องกับประกำศคณะรักษำ            
ควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน พ.ศ. 
๒๕๕๗ และประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๗  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรประชุมผำ่นสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว รองอธิกำรบดี และ              
นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล น ำเข้ ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำน
กฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำและด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จต่อไป 
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 4.8  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 
– 2568) ฉบับปรับปรุง 
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์มห ำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง เพื่อก ำหนดทิศทำง 
กำรด ำเนินกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่คุณภำพมำตรฐำนสำกล ให้สอดรับตำมแนวทำงแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และให้ที่ประชุมสำมำรถให้ข้อเสนอแนะ ตำมแบบฟอร์มที่กองนโยบำยและแผน
ก ำหนดและส่งข้อมูลได้ที่ e-Mail : areewanareewan.iamsaard@gmail.com ภำยในวันที่ 13 เมษำยน 
พ.ศ. 2563 เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำเล่มแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง เสนอต่อที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2563 ต่อไป 

 4.9  รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 
งบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้ 
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำรกิจในกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม
ระดับมหำวิทยำลัยในทุกประเภทแหล่งเงิน (งบประมำณแผ่นดิน/เงินรำยได้) ให้สอดคล้องกับนโยบำย 
ของรัฐบำลและนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง ในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ
เร่งรัดกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยให้เป็นไปตำมแผน หรือตำมมำตรกำรที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับ/ติดตำม
กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 อีกทั้งเพื่อให้กระบวนกำรบริหำร
งบประมำณรำยจ่ำยในกำรรำยงำนกำรก ำกับติดตำมในคณะกรรมกำรที่ เกี่ยวข้อง จึงน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ร่วมกันพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบมำตรกำรเร่งรัดกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระดับมหำวิทยำลัย โดยให้หน่วยงำนด ำเนินกำรเร่งรัด
กำรเบิกจ่ำยให้ได้ร้อยละกำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง โดยเร่งรัดในส่วนของงบประมำณแผ่นดิน            
เป็นล ำดับแรก 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนเร่งรัดและติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 4.10 การจัดท ารายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ตำมที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อ วันที่  10 มีนำคม พ .ศ. 2563 เห็นชอบมำตรกำร                       
ด้ำนกำรงบประมำณ เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019  
(COVID – 19) และสถำนกำรณ์ภัยแล้ง นั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ  
เป็นไปตำมมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณ เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019  (COVID – 19) และสถำนกำรณ์ภัยแล้ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจงึมอบหมำยให้
กองประเมินผล 1 ส ำนักงบประมำณ จัดท ำงบประมำณด้ำนต่ำงๆ และประสำนหน่วยรับงบประมำณ            
ในควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563  
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ที่สำมำรถบรรเทำผลกระทบ รวมถึงกำรจ้ำงงำนตำมมำตรกำรด้ำนงบประมำณดังกล่ำว ในส่วนของแผนงำน
พื้นฐำนและแผนงำนยุทธศำสตร์โดยสำมำรถ Download แบบฟอร์มผ่ำน QR Code ตำมที่แนบ และจัดส่งให้ 
กองประเมินผล1 รวบรวม ภำยในวันพุธที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2563 เพื่อที่จะได้ประมวลผลข้อมูลรำยงำนต่อ
นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตำมขั้นตอนต่อไป  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบดี และ          
กองนโยบำยและแผน พิจำรณำเพื่อปรับแผนและคืนงบประมำณ อย่ำงน้อย 10 % ให้กับส ำนักงบประมำณ 
โดยก ำหนดกำรประชุมกำรจัดท ำรำยงำนแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 
9 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 

 4.11  ขออนุมัติแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท  
บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ขออนุมัติแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบั ติกำร          
งบประมำณรำยจ่ำย เงินรำยได้ ประเภท บ.กศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวงเงินที่ขออนุมัติจำก
สภำมหำวิทยำลัยฯ จะใช้เกณฑ์กำรจัดสรรซึ่งค ำนวณจำกร้อยละ ๗๕ ของประมำณกำรรำยรับประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๓๕,๖๑๔,๒๐๐ บำท (สองร้อยสำมสิบห้ำล้ำนหกแสน
หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบำทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วยวงเงินงบประมำณส ำหรับรำยจ่ำยข้ันต่ ำจ ำเป็นของส่วนกลำง
มหำวิทยำลัย จ ำนวน ๑๓๖,๙๑๓,๖๐๐ บำท (หนึ่งร้อยสำมสิบหกล้ำนเก้ำแสนหนึ่งหมื่นสำมพันหกร้อยบำทถ้วน) 
แต่ในขณะนี้ กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รวบรวมข้อมูลรำยจ่ำยข้ันต่ ำจ ำเป็นของหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวงเงินจ ำนวน ๑๙๑,๓๑๖,๐๓๐ บำท (หนึ่งร้อยเก้ำสิบเอ็ดล้ำนสำมแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
สำมสิบบำทถ้วน) แสดงให้เห็นว่ำ งบประมำณที่ได้รับสนับสนุนงำนส่วนกลำงของมหำวิทยำลยัฯ นั้นไม่เพียงพอ
และมหำวิทยำลัยฯ ต้องแบกรับภำระค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นพื้นฐำนเป็นจ ำนวนมำก พร้อมนี้ได้จัดท ำรำยงำนแสดง
จ ำนวนนักศึกษำตำมแผนรับนักศึกษำ (TQF) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรขออนุมัติแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรงบประมำณรำยจ่ำย เงินรำยได้ 
ประเภท บ.กศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมำยอำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี และ
นำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน ตรวจสอบรำยละเอียดอย่ำงถ่ีถ้วน 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 
  สภำมหำวิทยำลั ยรำชภัฏบ้ ำนสมเด็ จเจ้ ำพระยำได้ จั ดประชุมสภำมหำวิทยำลั ย  
ครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนำคม พ.ศ. ๒๕63 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2563 น ำเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.2 กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำค ำของบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำต่อส ำนักงบประมำณ ส ำ นัก
งบประมำณได้พิจำรณำกรอบวงเงินงบประมำณของมหำวิทยำลัยฯ แล้วกองนโยบำยและแผน จึงขอแจ้งกรอบ
วงเงินงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังกล่ำว เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับทรำบและเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำน และเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรเข้ำ
ช้ีแจงต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)  
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุม           
เชิงปฏิบัติกำรวิพำกษ์แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๘ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  กองนโยบำยและแผน ได้แจ้งผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนำคม พ.ศ. 2563 จำกระบบ
บริหำรกำรเงินคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลำง จึงขอให้แต่ละหน่วยงำนรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน / กิจกรรม ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5  โครงการสร้างความเข้มแข็งโดยการเคลื่อนย้ายบุคลากรศักยภาพสูงสู่ชุมชนเพ่ือพลิกโฉม
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพให้กับชุมชนอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดท ำค ำของบประมำณภำยใต้โครงกำร           
พลิกโฉมระบบอุดมศึกษำของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
และ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะอนุกรรมกำรที่ปรึกษำ         
กลยุท ธ์ เพื่ อกำรพลิก โฉมสถำบันอุ ดม ศึกษำ (University Transformation Advisory Committee)             
ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำค ำของบประมำณภำยใต้โครงกำรดังกล่ำวฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้เห็นชอบกรอบ
วงเงินงบประมำณ จ ำนวน 40,000,000 บำท (สี่สิบล้ำนบำท) โดยมีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ได้แก่ โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งโดยกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรศักยภำพสูงสู่ชุมชนเพื่อพลิกโฉม
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสุขภำพให้กับชุมชนอ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ             
บำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ปรับปรุงโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งโดยกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรศักยภำพสูงสู่ชุมชน
เพื่อพลิกโฉมทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสุขภำพให้กับชุมชนอ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยบูรณำกำร
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รวมเป็นข้อเสนอโครงกำร (Full Proposal) ตำมที่คณะอนุกรรมกำรที่ปรึกษำกลยุทธ์เพื่อกำรพลิกโฉม
สถำบันอุดมศึกษำก ำหนด รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 ขอน าส่งเงินคืนจากการปิดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
  ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีจดหมำยบันทึก (ฉบับที่ ๒) ตรวจสอบกำรยืนยันยอดเงิน
ฝำกธนำคำรจำกส ำนักงำนใหญ่ พบว่ำมีบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่เปิดในนำมของมหำวิทยำลัยจ ำนวนมำก ที่ไม่มี
กำรเคลื่อนไหวบัญชี จึงให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรปิดบัญชีให้เรียบร้อยโดยเร็ว มหำวิทยำลัยจึงได้ด ำเนินกำร
ปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำสี่แยกบ้ำนแขก เป็นประเภทเงินฝำก ดังนี้ 
 
ล ำดับ เงินฝำกประเภท เลขทีบ่ัญชี ยอดคงเหลือ 

๑ กระแสรำยวัน ๐๑๖-๖-๐๒๔๒๖-๐ ๓,๗๓๐.๐๐ 
๒ กระแสรำยวัน ๐๑๖-๖-๐๒๔๘๖-๔ ไม่มียอด 
๓ กระแสรำยวัน ๐๑๖-๖-๐๒๕๗๒-๐ ไม่มียอด 
๔ ออมทรัพย์ ๐๑๖-๐-๐๓๗๒๖-๓ ๑.๖๑ 
๕ ออมทรัพย์ ๐๑๖-๐-๐๔๘๓๐-๓ ๑๑.๙๔ 
๖ ออมทรัพย์ ๐๑๖-๐-๐๗๙๖๙-๑ ๕,๓๒๐.๔๒ 
๗ ออมทรัพย์ ๐๑๖-๐-๑๐๕๗๘-๑ ๑๖๘.๗๐ 
๘ ออมทรัพย์ ๐๑๖-๑-๒๐๐๓๐-๓ ๑,๔๗๐.๑๓ 
 รวมเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๒.๘๐ 

 
 ทั้งนี้ได้จ่ำยค่ำแคชเชียร์เช็คเป็นเงิน ๒๐ บำท รวมเป็นยอดคงเหลือทั้งสิ้น ๑๐,๖๘๒.๘๐ บำท 
(หนึ่งหมื่นหกร้อยแปดสิบสองบำทแปดสิบสตำงค์) จึงขอน ำส่งเงินจ ำนวนดังกล่ำวเป็นรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๕.7 ผลคะแนนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  
  กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส่งผลคะแนนกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำก
คณำจำรย์ประจ ำ (ตัวแทนคณะครุศำสตร์ ตัวแทนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ตัวแทนคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนคณะวิทยำกำรจัดกำร) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ  
การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
  กระทรวงกำรคลังขอควำมร่วมมือใหห้ลกีเลี่ยงหรอืเลือ่นกำรเดินทำงไปยังพืน้ที่ที่มีกำรระบำด
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 ส่งผลให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ มีควำมจ ำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนกำร
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เดินทำงไปรำชกำร กำรจัดฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศในพื้นที่ที่มีกำรระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ เกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกหรือเลื่อนกำรเดินทำง            
ไปรำชกำร กำรจัดฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศอันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำร
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 กระทรวงกำรคลังจึงพิจำรณำให้ส่วนรำชกำรสำมำรถเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ได้โดยถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน และลดภำระของส่วนรำชกำร              
ในกำรขอท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง จึงอนุมัติเป็นหลักกำรให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสืบเนื่องมำจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ ำ 2019 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 การบริหารสัญญากรณีท่ีได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
  คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ได้ส่งหนังสือ           
ซ้อมควำมเข้ำใจกำรบริหำรสัญญำกรณีที่ได้รับผลกระทบจำกกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ ำ 2019 เพื่อให้
เป็นไปตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี ประกอบมติคณะรัฐมนตีเมื่อวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ
เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐมีแนวทำงกำรพิจำรณำในกำรบริหำรสัญญำกรณีที่ได้รับผลกระทบจำกกรณีดังกล่ำว 
จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 29 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 เรือ่ง การออกมาตรการเพ่ือช่วยเหลืออาจารย์นักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้า
ในมหาวิทยาลัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) 
  เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 ขยำยวงกว้ำงข้ึนทั่วโลก
และมีจ ำนวนผู้ติดเช้ือสูงข้ึนอย่ำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อบุคลำกร นักศึกษำ 
ประชำชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน และมหำวิทยำลัย นั้น 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงได้ด ำเนินมำตรกำรช่วยเหลือ ดังนี้ 
   1) กำรจัดท ำประกันภัยโรค COVID - 19 ให้แก่คณำจำรย์และบุคลำกร จ ำนวน 891  คน 
   2) กำรยกเว้นกำรเก็บค่ำเช่ำในเดือนเมษำยน 2563 ให้แก่ร้ำนค้ำภำยในมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.11 การด าเนินการช่วยเหลือบุคลากรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส           
โคโรน่า ๒๐๑๙ 
  สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรได้ท ำบันทึกข้อควำม ที่  อว 0643.01/103 ลงวันที่             
25 มีนำคม พ.ศ. 2563 เรื่อง กำรด ำเนินกำรช่วยเหลือบุคลำกรจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) โดยได้เสนอมำตรกำรเร่งด่วน             
เพื่อช่วยเหลือบุคลำกรด้ำนกำรด ำรงชีพ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.12 รายงานรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแร่ระบาดเชื้อไวรัส 
COVID - 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ตำมที่ มหำวิทยำลั ยได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ในช่วงสถำนกำรณ์        
กำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัส COVID - 19 ซึ่งมหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้หน่วยงำนระดับคณะ ได้แก่ คณะครุศำสตร์ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิทยำลัยกำรดนตรี และบัณฑิตวิทยำลัย จัดท ำรำยงำนรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัส COVID - 19 จัดส่งมำยังฝ่ำยวิชำกำรเพื่อสรุปข้อมูลเสนอ
มหำวิทยำลัย นั้น 
   หน่วยงำนต่ำงๆ ได้จัดท ำรำยงำนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ในช่วงสถำนกำรณ์       
กำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัส COVID - 19 และฝ่ำยวิชำกำรได้น ำมำประมวลผล รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.13  การสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ตำมที่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จะครบวำระ     
กำรด ำรงต ำแหน่ง 4 ปี ในวันที่  20 เมษำยน พ.ศ. 2563 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเป็นไปด้วย             
ควำมต่อเนื่อง และเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและ           
กำรด ำเนินงำนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยจึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตำมค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 799/2563 สั่ง ณ วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2563 เพื่อด ำเนินกำร
สรรหำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  โดยคณะกรรมกำรสรรหำ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรสรรหำเรียบร้อยแล้ว            
ซึ่งผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ ปรำกฏว่ำ ผู้ที่ได้รับกำรกลั่นกรองฯ คือ อำจำรย์ทวีศักดิ์  
จงประดับเกียรต ิรำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.14  รายงานผลการด าเนินงานด้านการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ          
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ รอบที่ 2 โควตำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ในวันที่ 8 – 9 เมษำยน พ.ศ. 2563  
โดยผู้สมัครไม่ต้องเดินทำงมำมหำวิทยำลัย ตำมที่สมำคมที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย ได้ขอ          
ควำมร่วมมือมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนินงำนในกำรก ำหนดมำตรกำรกำรป้องกัน กำรแพร่กระจำยของเช้ือ 
COVID - 19 มำตรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID - 19 และ            
เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในสถำนกำรณ์กำรระบำดของเช้ือไวรัส COVID - 19 ส ำหรับผู้สมัครคัดเลือก โดยใช้
วิธีกำรคัดเลือกตำมข้อมูลที่สำขำวิชำแจ้งกับผู้สมัคร ได้แก่ 
  1) พิจำรณำจำกผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภำคเรียน และคุณสมบัติหรือ
รำยละเอียดตำมที่สำขำวิชำก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัคร   
  2) กำรสอบสัมภำษณ์ผ่ำนทำงโทรศัพท์ (Voice Call)  
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  สรุปจ ำนวนผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ จ ำแนกตำมประเภท ดังนี้ (รำยละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรที่แนบ) 
 

โควตาประเภท จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ 
กทม. - ปริมณฑล  27 
ควำมสำมำรถพิเศษ 107 
ทั่วไป 667 

รวมท้ังสิ้น 801 
 
  โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้พัฒนำ ระบบรำยงำนผลกำรคัดเลือกออนไลน์ 
URL: https://www.bsrutoday.tk เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนคัดเลือก ส ำหรับคณะกรรมกำร  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 สรุปผลความพึงพอใจ “โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สานสายใย      
รวมใจลูกสุริยะ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2563”  
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อ “โครงกำรคืนสู่เหย้ำ 
ศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่  3 ประจ ำปี 2563 ” เมื่อวันเสำร์ที่  
15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงน ำ
เรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานการเข้าร่วมประชุมการจัดท าผังการสอบสมรรถนะด้านความรู้ภาคทฤษฎีและ
ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมกำรจัดท ำ 
ผังกำรสอบสมรรถนะด้ำนควำมรู้ภำคทฤษฎีและควำมรู้ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู   
และได้สรุปผลกำรประชุมเพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุม
ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร “AUN-QA Implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบ
มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้”  
  ฝ่ำยวิชำกำร และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้สรุปผลกำรประเมินโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง หลักสูตร “AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis กำรจัดกำรศึกษำแบบมุ่งผลลัพธ์กำรเรียนรู้” เมื่อวันอังคำรที่ 17 
มีนำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อำคำร 11 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  



๑๘ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.18 รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเพ่ือการศึกษาและสาธารณประโยชน์   
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดโครงกำรเดิน -ว่ิง กำรกุศล บ้ำนสมเด็จฯ 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันอำทิตย์ที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำรำยได้สบทบเข้ำกองทุน           
เพื่อกำรศึกษำและสำธำรณประโยชน์ และโครงกำรได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ส ำนักกิจกำร
นักศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรโอนเงินสมทบเข้ำกองทุนจำกบัญชีเดิน -ว่ิงกำรกุศลบ้ำนสมเด็จฯ เลขที่บัญชี            
435-046728-1 ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เข้ำบัญชีกองทุน    
เพื่อกำรศึกษำและสำธำรณประโยชน์ เลขที่บัญชี 418-038814-4 ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 1,000,000 บำท  
(หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.19 สรุปรายงานการท ากิจกรรมโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใสสมเด็ จเจ้าพระยา
“Community Care Canal Somdet Chaophraya (CCCC)”   
  อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงส์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนกำรท ำกิจกรรมโครงกำร
รอยยิ้มจำกใจคลองน้ ำใสสมเด็จเจ้ำพระยำ “Community Care Canal Somdet Chaophraya (CCCC)” 
เมื่อวันที่  26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก ณ บริเวณคลองสมเด็จเจ้ำพระยำ            
พื้นที่สำธำรณะตลอดแนวริมล ำคลองสมเด็จเจ้ำพระยำ และลงส ำรวจพื้นที่  พร้อมประชุมคณะท ำงำน
โครงกำรฯ เกี่ยวกับกำรก ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำรพื้นที่หลังจำกด ำเนินกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคูคลอง      
เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ในวันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
เพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเขตธนบุรีต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.20  ประชาสัมพันธ์อัตราค่าบริการวิชาการและวิชาชีพดนตรีของวิทยาลัยการดนตรี 
  วิทยำลัยกำรดนตรีได้ประชำสัมพันธ์อัตรำค่ำบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพดนตรีของวิทยำลัย  
กำรดนตรี เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ และประชำสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติตำมประกำศต่อไป รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.21  รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
  สำขำวิชำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำ : โครงกำรพัฒนำศักยภำพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ของสำขำวิชำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ ปีที่ 3 ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2563 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ้ ำรงค์ อ ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 



๑๙ 
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 ๕.22  รายงานสรุปโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชนครั้งท่ี 3 
  สำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ฯ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรค่ำยตรำชูสู่ชุมชนครั้งที่ 3 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำงวันที่ 22 - 26 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ อ ำเภอแสวงหำ จังหวัดอ่ำงทอง 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.23  ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้น ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศส ำหรับคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ หัวข้อ กำรพัฒนำเว็บไซต์เพื่อประชำสัมพันธ์สำขำวิชำ 
ระหว่ำงวันที่ 22 – 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อำคำร 10 ช้ัน 9 รำยละเอียด 
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.24 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 3 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษำ โรงละครศรีสุริยวงศ์ และบ้ำนเอกนำค  
ของคณะทีมแฟนเพจหนังสือบ้ำนและสวน และหนังสือ Rabbit Today 
  2) โครงกำรเปิดบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รักษำวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 กำรเสวนำประกอบกำรแสดงละครชำตรีร่วมสมัย เรื่องเหล้ำ(เล่ำ)..ของเมรี เมื่อเรื่องเหล้ำ..
กลำยเป็นเรื่องเล่ำ 
  3) กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษำ ของคณะครูและนักเรียนจำกโรงเรียน  
บำงปลำม้ำ “สูงสุมำรผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.25  การขอเพ่ิมบุคลากรขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ประสำนกับส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
กระทรวงกำรคลัง ในกำรยื่นค ำขอเพิ่มบุคลำกรข้ึนทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ จึงได้จัดท ำบันทึกข้อควำม
ส่งทุกหน่วยงำนให้จัดส่งผู้มีประสงค์ขอเพิ่มบุคลำกรข้ึนทะเบียนที่ปรึกษำ โดยสำมำรส่งได้ที่งำนเลขำนุกำร 
อำคำร 6 ช้ัน 5 ภำยในวันพุธที่ 15 เมษำยน พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.26 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ  
  คณะวิทยำกำรจัดกำร /ได้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 



๒๐ 
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  1) สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ 
เพื่อยกระดับกำรจดักำรศึกษำสูยุ่คไทยแลนด์ ๔.๐ “กิจกรรมย่อยที่ ๙ ฝึกปฏิบัติกำรท ำสำรคดีเชิงข่ำว ครั้งที่ ๒   
  2) สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ  
เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ “อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสื่อสำรทำงกำรแสดง ครั้งที่ ๑๒”  
เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๓) สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
นักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำร 
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำรท ำงำน” ในวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๔) สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมและสืบสำน
โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถ่ิน เมื่อวันที่ ๖ มีนำคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรี 
  ๕) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรสื่อสำรองค์การ ได้เข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม ของ Business Today ในประเด็นการสื่อสารภาวะวิกฤติ 
พิชิตความกลัว COVID - 19 และได้เผยแพร่ทำง Business Today เมื่อวันที่ ๑๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.27 รายงานโครงการ / กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ /ได้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจดั
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สรุปโครงกำรประชุมสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร และกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลสิทธิบัตร  
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   
  2) วำรสำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับกำร
คัดเลือกเข้ำสู่ฐำนข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภำพให้เป็น วำรสำรกลุ่มที่ ๒ : วำรสำรที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ
ของ TCI (จนถึง ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๗) 
  ๓) นำงสำวเบญจวัลย์ ทันชม และนำยสมิทธ์ิ เฮงชัยโย ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมช้ีแจง
นโยบำยกำรจัดสรรและแนวทำงปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ในวันอังคำรที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ แอทเซ็นทรัล
พลำซ่ำลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.28  ตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ 
  ส ำนักประชำสัมพัน ธ์ฯ ได้ด ำเนินกำรส่งข่ำว ที่ เกี่ยวกับกิจกรรมของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2563 เผยแพร่แก่สื่อมวลชน เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.29 จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้จัดท ำจดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ           
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 เพื่อเผยแพร่ มติย่อกำรประชุม          
สภำมหำวิทยำลัย และประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรตลอดจนกิจกรรมที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัย รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.30  ผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มอบหมำยให้แต่ละหน่วยงำน ด ำเนินงำน / 
กิจกรรมต่ำงๆ ตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน ในระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – เดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.31 สรุปรายงานโครงการครุยบัณฑิต 
  1) ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง ประกำศคัดเลือก           
ผู้ให้บริกำรตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐำนะในงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 – 2563 ตำมประกำศลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงำนภำยนอกมำติดต่อ
ขอรับบริกำรประกำศของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 รำย ได้แก่ 1) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ครุยแองเจิ้ล และ         
2) บริษัท ครุยทองค ำ จ ำกัด 
  สรุปรำยงำนผลจำกกำรด ำเนินกำร (เปิดซอง) ในวันอังคำรที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2563 ตำม
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ปรำกฏว่ำบริษัทที่ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่ ห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญ ครุยแองเจิ้ล ในกำรด ำเนินงำนจำกคณะกรรมกำรโครงกำรครุยบัณฑิต โดยเป็นผู้เสนอรำคำเพียงบริษัท
เดียว 
  2) ผลตอบแทนที่ได้รับจำก ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ครุยแองเจิ้ล โดยทำงร้ำนยินดีรับผิดชอบ           
ในกำรด ำเนินกำรจัดหำชุดขำวบริกำรให้กับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ก ำหนดได้            
ในรำคำชุดละ 800 บำท จ ำนวน 50 ชุด รวมเป็นเงิน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) กรณี บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยไปใช้บริกำรไม่ครบทำงร้ำนยินดีคืนส่วนต่ำงเป็นเงินสดให้กับทำงมหำวิทยำลัยตำมข้อตกลง 
  - ทำงร้ำนวำงหลักประกันสัญญำเป็นเงิน จ ำนวน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
  - ทำงร้ำนจะด ำเนินกำรหำบุคลำกรมำท ำงำนในรำยละเอียดเกี่ยวกับชุด กำรวัดชุด ตัดชุด            
ที่เกี่ยวข้องกับทำงร้ำน 
  - ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของโครงกำรชุดครุย เริ่มวันที่ 1 พฤษภำคม ถึง 30 กันยำยน 
พ.ศ. 2563 ตำมปีงบประมำณของมหำวิทยำลัย เพื่อท ำกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรรับทรำบ 
  - ทำงร้ำนก ำหนดกำรด ำเนินกำรส่งชุดให้กับทำงมหำวิทยำลัย เป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
   ช่วงที่ 1 กำรด ำเนินกำรโครงกำรตั้งแต่เดือนพฤษภำคม – มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
จะด ำเนินกำรส่งงำนมอบงำน ครั้งที่ 1 จ ำนวน 500 – 1,000 ชุด ประมำณกำรสิ้นเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 
2563 รับชุดครั้งที่ 1 
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   ช่วงที่ 2 กำรด ำเนินกำรโครงกำรตั้งแต่เดือนสิงหำคม – กันยำยน พ.ศ. 2563           
จะด ำเนินกำรส่งงำนมอบงำน ครั้งที่ 2 จ ำนวน 1,001 ชุดข้ึนไปจนครบจ ำนวนบัณฑิต ประมำณกำรสิ้นเดือน
กันยำยน พ.ศ. 2563 รับชุดครั้งที่ 2 
  3) คณะกรรมกำรโครงกำรครุยบัณฑิต ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจเช็คห้องงำนจัดหำรำยได้ 
อำคำร 11 ช้ัน 3 ซึ่งทำงร้ำนห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ครุยแองเจิ้ล ได้แจ้งว่ำเวลำฝนตกหนักท ำให้น้ ำขัง ซึ่งชุดครุย
ได้รับควำมเสียหำย พร้อมเครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 4 เครื่อง 
  4) ทำงโครงกำรครุยบัณฑิต ขอมอบภำพถ่ำย ช่ือภำพ คณะผู้เริ่มกำรก่อตั้ง (สมำคมศิษย์เก่ำ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ) ให้แก่สมำคมศิษย์เก่ำ 
  5) ทำงโครงกำรครุยบัณฑิต ได้จัดท ำค ำสั่ง OT และตำรำงก ำหนดวันกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม ถึง 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรได้รับทรำบต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ร้านอาหารชงโคบานมีความประสงค์จัดท าอาหารเลี้ยงอาจารย์และบุคลากรท่ีต้องมา
ประจ าการมหาวิทยาลัยช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19   
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ร้ำนอำหำรชงโคบำนแจ้ง                    
ควำมประสงค์ว่ำ ช่วงกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 ทำงร้ำนจะท ำอำหำรเลี้ยงอำจำรย์และบุคลำกรสัปดำห์ละ 
1 วัน อยำกให้มหำวิทยำลัยก ำหนดวัน และแจ้งจ ำนวนบุคลำกร เพื่อจะได้เตรียมอำหำรเพียงพอ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรรวบรวมจ ำนวนบุคลำกรที่ต้องมำประจ ำกำร
มหำวิทยำลัยช่วงกำรระบำดไวรัสโควิด-19   

 6.2 ประกาศฯ การรับลงทะเบียนเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ บัณฑิตวิทยำลัยได้จัดท ำประกำศฯ 
กำรรับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษำระดับบัณฑิตวิทยำลัย โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง  
วันที่ 15 เมษำยน พ.ศ. 2563 ซึ่งยังไม่ครบก ำหนด ปัจจุบันมีนักศึกษำลงทะเบยีนแล้ว ระดับประกำศนียบัตร
บัณฑิต จ ำนวน 88 คน ระดับปริญญำโท จ ำนวน 74 คน และระดับปริญญำเอก จ ำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 
163 คน ได้แยกนักศึกษำแต่ละระดับ โดยจะใช้หลักเกณฑ์ในกำรประเมินนักศึกษำที่เดือดร้อนและได้รับ
ผลกระทบโดยตรง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  
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 6.3 การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนวิชำศึกษำทั่วไป คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีนักศึกษำจ ำนวน 2,000 คน จึงขอควำม
อนุเครำะห์จำกทำงส ำนักคอมพิวเตอร์ สำมำรถด ำเนินกำรอย่ำงไรได้บ้ำงใหก้ับคณะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องแบ่งกลุ่ม                        
เนื่องจำก Microsoft Team สำมำรถรองรับได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่ำนักศึกษำจะออนไลน์พร้อมกันหมด                  
ต้องด ำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งสำมำรถบันทึกเป็นวีดิโอได้ ห้องเดียว 2,000 คน                  
กำรด ำเนินกำรค่อนข้ำงยำก  

  อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กำรสื่อสำรทำงไกล ขณะนี้ที่มหำวิทยำลัย               
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มี TV กรีนเอนเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งมหำวิทยำลัยสำมำรถเป็นโทรทัศน์ทำงไกล 
สำมำรถน ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยคณบดีก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณำจำรย์ในทุกรำยวิชำ 
และอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยดี  

 6.4 ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
   1) รำยงำนผลรำยช่ือผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ำรับรำชกำร) เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี                  
ควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ต้องไป
สัมภำษณ์ จ ำนวนทั้งหมด 43 คน  
   2) สพฐ ประกำศเลื่อวันเปิดเทอม เป็นเดือนกรกฎำคม มีผลกระทบต่อกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครูของนักศึกษำคณะครุศำสตร์ จึงต้องมีกำรปรับตำรำงใหม่ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 กรอบข้อมูลพนักงานราชการ 5 ปี 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรติดตำมกำรส่งกรอบข้อมูลพนักงำน
รำชกำร 5 ปี รอบใหม่ ยังไม่ครบ ทำงมหำวิทยำลัยต้องส่งกรอบไปให้ทำง กพ. สิ้นเดือนนี้ และน ำเข้ำที่ประชุม
สภำมหำวิทยำลัย วันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมี 4 หน่วยงำนที่ยังไม่ส่งข้อมูลในกองบริหำรงำนบุคคล 
ได้แก่ พนักงำนรำชกำรของคณะครุศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โรงเรียนสำธิตฯ และ
กองนโยบำยและแผน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยคณะครุศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โรงเรียนสำธิตฯ และกองนโยบำยและแผน ด ำเนินกำรส่งกรอบข้อมูลพนักงำนรำชกำร 5 ปี อย่ำงเร่งด่วน 
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 6.7 การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  กำรเบิกเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ไม่สำมำรถเบิกได้ในช่วง
มหำวิทยำลัยปิดท ำกำร หำกมีกรณียกเว้น สำมำรถแจ้งเหตุผลเพื่อพิจำรณำตำมสมควร  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.8 น้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ วาระครบ ๔๐ ปีแห่งการเสด็จฯ        
เปิดอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
  วันที่  ๑๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๓ ในวโรกำสพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร                       
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรม                 
รำชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์                 
(ช่วง บุนนำค) เดิมทีส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมและคณะกรรมกำรจัดท ำห้องเกียรติประวัติที่รวบรวมเรื่อง
รำชวงศ์ จะมีกำรจัดเสวนำข้ึน แต่เนื่องจำกมีกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 จึงได้จัดท ำวีดิโอเป็นกำรสัมภำษณ์  
ผู้อำวุโสที่อยู่ในเหตุกำรณ์ เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์และ Facebook ในวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ   

 6.9 การจัดสอบออนไลน์  
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนักคอมพิวเตอร์ประชำสัมพันธ์                    
กำรจัดสอบทักษะดิจิตอล ให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร โดยส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ก ำหนดกำรจัดสอบออนไลน์
ให้กับนักศึกษำ และได้จัดท ำบันทึกข้อควำมแจ้งเวียนไปยังคณะเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้คณะประชำสัมพันธ์                           
ให้นักศึกษำแต่ละสำขำทรำบ รำยละเอียดตำมบันทึกข้อควำม 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ   

เลิกประชุม เวลา ๑3.00 น. 

     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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