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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 3/๒๕63 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
----------------------------------------- 

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. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๕. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
1๗. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
1๘. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
๒๐. อำจำรย ์ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
2๑. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๓. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๔. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๕. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
2๖. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
 
 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่4/2563 วันพฤหสับดทีี่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 13.00 น. 
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ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๒. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ   แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
11. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสัวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๑๙. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๒๐. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
2๑. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
2๒. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
2๔. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
2๕. อำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
28. อำจำรย์ณัฐพล บุญรกัษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
30. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทรก์ร ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
34. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
35. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
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๓7. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
40. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
43. อำจำรย ์ดร.ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
45. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
๔7. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
49. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรม ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำร ี ผสำนสินธุวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
52. อำจำรยเ์ฉลิมทรพัย ์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
53. อำจำรยส์รอ้ยสุดำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
54. อำจำรย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล อุทำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
56. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
๕7. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง ติดรำชกำร 
๒. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย ์  รุ่งแสง ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำป ี คงอินทร ์ ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ ติดรำชกำร 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐกิตต์ิ เหมทำนนท ์ ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ ติดรำชกำร 
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นริันดร ์ สุธีนิรันดร ์ ติดรำชกำร 

10. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ติดรำชกำร 
11. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม ติดรำชกำร 
12. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร ติดรำชกำร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 
 
 เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การใช้เครื่องมือสื่อสารการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมอบแท็บเล็ตให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยท่ำนละ 1 เครื่อง เพื่ ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม ในระหว่ำงที่ด ำรงต ำแหน่ง
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อหมดวำระให้ส่งมอบคืนแก่
มหำวิทยำลัยฯ กำรใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือหลักในกำรประชุมเพื่อลดกำรใช้กระดำษ จึงขอควำมร่วมมือให้น ำ
เครื่องแท็บเล็ตมำใช้ในกำรประชุมด้วยทุกครั้ง 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
  ขณะนี้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำอยู่ในระหว่ำงกำรใช้ประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือโรค COVID – 19           
จึงขยำยเวลำปิดท ำกำรไปจนถึงวันอำทิตย์ที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 โดยคณำจำรย์และบุคลำกรสำมำรถ
เข้ำ - ออก มหำวิทยำลัยเพื่อปฏิบัติงำนเร่งด่วนตำมที่ได้รับมอบหมำยได้ 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

 1.3 การรับสมัครนักศึกษา  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำอยู่ในช่วงกำรรับสมัครนักศึกษำ รอบที่ 4                      
โดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รำยงำนผลกำรรำยตัวของนักศึกษำ ปัจจุบันมีจ ำนวน 776 คน 
และรอรำยงำนตัว โดยยืนยันสิทธ์ิแล้ว จ ำนวน 1,091 คน  

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 
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 1.4 การจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู้ภัย COVID-19 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดตั้งกองทุนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ สู้ภัย COVID-19 เพื่อให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษำ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป ที่ได้รับ
ผลกระทบจำก COVID-19 โดยขณะนี้มียอดเงินในกองทุนฯ จ ำนวน 542,089 บำท ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

 1.5 มาตรการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษากรณีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีมำตรกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำ
กรณีผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยพิจำรณำ                  
กำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำบำงส่วน (20 %) ของค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย ค่ำบ ำรุงคณะ และ
ค่ำธรรมเนียมพัฒนำสำขำวิชำ และได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

 1.6 ขอแสดงความยินดี 
  มหำวิทยำลัยขอแสดงควำมยินดีกับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 ท่ำน คือ 
  1) อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ถึง 6 พฤษภำคม                  
พ.ศ. 2567   
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง 
“รองศำสตรำจำรย์”  

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 

 1.7 ล าดับและขั้นตอนการเสนอข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำล ำดับและข้ันตอนกำรเสนอข้อกฎหมำย
(ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และให้หน่วยงำนด ำเนินกำร
ตำมล ำดับและข้ันตอน ร่ำง/แก้ไขกฎหมำย ก่อนน ำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  

มติท่ีประชุม  รับทรำบ มอบงำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล น ำล ำดับและข้ันตอนกำรเสนอข้อ
กฎหมำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำแจ้งให้ทุกหน่วยงำนทรำบและน ำไปปฏิบัติ    

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย                        

ครั้งที่  3/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 เมษำยน พ.ศ. ๒๕63 และรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งพิเศษ/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 
2563  
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มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่  3/๒๕63               
และรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งพิเศษ/2563        
โดยไม่มีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 การติดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งท่ี 3/2563 
  ฝ่ำยเลขำนุกำร ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรติดตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ครั้ งที่  3/2563 และน ำผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 
2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ กำรติดตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ครั้งที่ 
3/2563 และเรื่องกำรขอปรับแผนกำรใช้งบประมำณของศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี (งบประมำณเดิม) และ                  
กำรขออนุมัติงบประมำณเพิ่มเติม  มอบหมำยรองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี และ              
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ  แจ้ดนำลำว เร่งด ำเนินกำรโดยด่วน และเห็นผลลัพธ์ชัดเจน 

 3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการลงพ้ืนท่ีเพ่ือการวิจัย
และบริการวิชาการ 
  ตำมที่อธิกำรบดีได้มอบหมำยให้นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำ
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  ด ำเนินกำรติดตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย  
เพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้ที่ประชุมรับทรำบ ในกำรนี้จึงได้น ำประกำศฯ เรื่อง แนวทำงกำรลงพื้นที่                
เพื่อกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร เข้ำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำได้มีกำรด ำเนินกำรลงนำมในประกำศฯ                  
เรียบร้อยแล้วจึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2563              
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ  

 3.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่อ
อย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 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. ....  

  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ทรำบว่ำ คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย
พิจำรณำแล้ว โดยคณะกรรมกำรได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และจะน ำแจ้งที่ประชุมอีกครั้ง  

มติท่ีประชุม  รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  กองนโยบำยและแผน ได้แจ้งล ำดับผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ข้อมูล ณ วันที่  27 มีนำคม พ.ศ. 2563 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ มอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอี่ยมสะอำด และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ เป็นผู้ติดตำมกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 

 4.2 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563             
ณ สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2563) งบประมาณ
แผ่นดิน, เงินรายได้ 
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำม
แผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
ถึง 30 เมษำยน พ.ศ. 2563) งบประมำณแผ่นดิน, เงินรำยได้  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนเร่งรัดและติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

 4.3 การพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
(ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  ตำมค ำสั่ งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่  14/2560 ลงวันที่  31 
พฤษภำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน (ส ำหรับ
พนักงำนมหำวิทยำลัย) และค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งพนักงำน
มหำวิทยำลัยให้ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ก ำหนดให้กรรมกำรตำม ข้อ 11 (3) (4) และ (5)               
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และอำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 
วำระไม่ได้น้ัน เนื่องจำกกรรมกำรที่มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี จ ำนวน 3 รำย ใกล้ครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งโดยจะครบวำระในวันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 จึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำคัดเลือกแต่งตั้งข้ึนใหม่ 
รำยละเอียดดังนี้ 
  1) กรรมกำรตำมข้อ 11 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอกที่อธิกำรบดีเสนอ 
  2) กรรมกำรตำมข้อ 11 (4) คณบดีที่เลือกกันเอง 
  3) กรรมกำรตำมข้อ 11 (5) หัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ                
ที่เลือกกันเอง 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ กำรพิจำรณำคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรง
ต ำแหน่งสูงข้ึน (ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย) ดังรำยนำมต่อไปนี ้
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  1) นำยฉัตรชัย   จรูญพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีที่เลือกกันเอง  
  3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง หัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มี
ฐำนะเทียบเท่ำคณะที่เลือกกันเอง 

4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม 
การโอนผลการเรียน ยกเว้นการเรียน และประเมินเทียบความรู้ประสบการณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรโอนผลกำรเรียน ยกเว้นกำรเรียน และประเมินเทียบควำมรู้ประสบกำรณ์ นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี เพื่อให้ครอบคลุมทุกอัตรำค่ำธรรมเนียมและควำมสะดวกในกำรอ้ำงอิง โดยประกำศฉบับดังกล่ำว  
มีผลบังคับใช้กับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้กองคลังได้ขอควำมอนุเครำะห์
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรโอนผลกำรเรียน ยกเว้นกำรเรียน และประเมินเทียบ
ควำมรู้ประสบกำรณ์นักศึกษำระดับปริญญำตรี ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงได้ (ร่ำง) ประกำศฯ 
เรื่องค่ำอัตรำธรรมเนียมกำรโอนผลกำรเรยีน ยกเว้นกำรเรียน และประเมินเทียบควำมรู้ประสบกำรณ์นักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียม
กำรโอนผลกำรเรียน ยกเว้นกำรเรียน และประเมินเทียบควำมรู้ประสบกำรณ์นักศึกษำระดับปริญญำตรี 

 4.5 การแก้ไขคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ท่ีจะได้รับเกียรตินิยม          
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดท ำตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำในกำรได้รับเกียรตินิยม ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2560 
และ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. .... เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับกำรแก้ไข
คุณสมบัติของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่จะได้รับเกียรตินิยม  ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ           
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2560 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) ให้พิจำรณำเพิ่มเติมกรณีนักศึกษำได้ระดับคะแนน D+ หรือ D ในกลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน             
แตม่ีค่ำเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ข้ึนไป ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง  
  2) ให้พิจำรณำกรณีนักศึกษำได้ “I” และผู้สอนไม่ด ำเนินกำรแก้ไขตำมก ำหนดเวลำดังกล่ำว
ไปอีก 3 ภำคเรียน ให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนปรับรำยวิชำที่ได้ “I” เป็น “F” อีกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ มอบหมำยนำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
น ำกลับไปทบทวนรำยละเอียดในคุณสมบัติของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอีกครั้งและน ำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป 
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 4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
  พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำรได้ท ำหนังสือร้องเรียนมำยังงำนวินัยและนิติกำร  
กองบริหำรงำนบุคคล ตำมหนังสือ อว ๐๖๔๓/๒๙๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง โปรดพิจำรณำ
กำรจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อบำงเวลำ และมหำวิทยำลัยได้มอบหมำย              
ให้งำนวินัยและนิติกำรไปศึกษำข้อมูลกำรจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรขณะลำศึกษำต่อบำงเวลำ             
โดยงำนวินัยและนิติกำรได้ประสำนงำนด้วยวำจำกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
และส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ได้ข้อสรุปว่ำ กำรจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้กับพนักงำน
มหำวิทยำลัยน้ัน สำมำรถจ่ำยขณะลำศึกษำต่อบำงเวลำได้ งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ
(ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งทำง
วิชำกำร กรณีสิทธิในกำรได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรขณะลำศึกษำต่อบำงเวลำ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ             
ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2563 วันอังคำรที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

 4.7 การวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง  
  ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ ได้ส่งเอกสำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง ฉบับที่ 6/63 ห้วง 1 – 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 เรื่อง “บทบำทใหม่ของจีน            
บนเวทีโลกภำยหลังกำรรับมือกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID – 19” ส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่
ระบำดของไทยที่ผ่ำนมำ นอกจำกกำรใช้มำตรกำรต่ำงๆ ในกำรลดกำรแพร่กระจำยเช้ือแล้ว รัฐบำลยังมี              
ควำมจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณในกำรฟื้นฟูประเทศภำยหลังสถำนกำรณ์คลี่คลำยเป็นจ ำนวนมำก หน่วยงำน
รำชกำรทุกภำคส่วนรวมถึงกองทัพควรปรับแผนกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณใหส้อดคลอ้งกับแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำของรัฐบำล รวมถึงกองทัพต้องมีกำรเตรียมกำรเพื่อช่วยเหลือประชำชนในเรื่องต่ำงๆ อำทิ            
กำรฟื้นฟูจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกำรทบจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID -19 และกำรสนับสนุนรัฐบำล
เพื่อแก้ไขปัญหำภัยแล้งที่มีแนวโน้มที่รุนแรงมำกขึ้น 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอี่ยมสะอำด อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  
ทองค ำสุก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์  และรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ  พันธ์โกศล  
ด ำเนินกำร 

 4.8 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  กองนโยบำยและแผน ได้น ำ (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหมำยประธำนแต่ละฝ่ำยตรวจสอบรำยช่ือคณะกรรมกำรหำกเพิ่มเติมหรือ           
มีกำรแก้ไขให้แจ้งอำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก ด ำเนินกำร 
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 4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ท่ี 1/2563 
  บัณฑิตวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง            
กำรเก็บค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเหมำจ่ำย ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ            
ภำคกำรศึกษำ ที่ 1/2563 และสรุปแผนกำรปรับลดค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเหมำ
จ่ำย รวมประมำณกำรทั้งสิน้ 1,540,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยนิติกรตรวจสอบรำยละเอียด (ร่ำง) ประกำศฯ และน ำเข้ำที่ประชุม
สภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563   
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/๒๕63 
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕63 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงน ำมติย่อ           
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/๒๕63 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย และข้อบังคับท่ีผ่านการอนุมัติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย          
ครั้งท่ี 4/2563 
  ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ได้มีกำรประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
พิจำรณำอนุมัติค ำสั่ง และข้อบังคับต่ำงๆ และนำยกสภำมหำวิทยำลัยได้ลงนำมเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 
  1) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
  2) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและให้
ไดร้ับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ 
  3) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
พนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
  4) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ประกาศต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ 
  ฝ่ำยวิชำกำร ได้มีกำรจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
  1) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง นโยบำยกำรยกระดับมำตรฐำน
สมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำ 
  2) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรสอบวัดสมรรถนะและทักษะ
ด้ำนดิจิทัลของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
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  3) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรสอบ
ปลำยภำค (ออนไลน์) ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2562 
  4) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในรูปแบบออนไลน์ในภำคเรียนที่ 1/2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 ผลการประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การจัดท าหลักสูตรออนไลน์ตามแนวทาง 
MOOC” 
  ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมกับส ำนักคอมพิวเตอร์              
ได้ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรจัดท ำหลักสูตรออนไลน์ตำมแนวทำง MOOC” ครั้งที่  1               
เมื่อวันอังคำรที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ผ่ำนระบบออนไลน์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 
  ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีนโยบำยเข้ำร่วมตำมระบบกำรคัดเลือกบุคคล                 
เข้ำศึกษา TCAS63  ในกำรนี้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล รำยงำนผล                   
กำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี ภำคปกต ิประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ 
  1) รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
  2) รอบที่ 2 โควตำ (Quota) 
  3) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 
  4) รอบที่ 4 รับกลำงร่วมกัน (Admission 2) 

 อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขณะนี้บัณฑิตวิทยำลัย ได้เปิดสมัคร
ออนไลน์ ปริญญำเอก จ ำนวน 5 หลักสูตร ปริญญำโท จ ำนวน 12 หลักสูตร และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเข้ำ
สภำมหำวิทยำลัย จ ำนวน 15 หลักสูตร ได้มีผู้สมัครออนไลน์ ประมำณ 100 คน ส่วนมำกสมัครในหลักสูตร
ประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การขยายระยะเวลาปิดท าการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ตำมที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ พิเศษ/2563  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2563 ได้มีกำรประชุมเรื่องกำรขยำยเวลำปิดท ำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สืบเนื่องจำกรัฐบำลได้ประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร (ครำวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำประกำศฯ กำรขยำยระยะเวลำ 
ปิดท ำกำรตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในพ้ืนท่ีศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้รำยงำนกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไว้รัสโคโรนำ 2019 ในพื้นที่ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี เมื่อวันที่ 15 เมษำยน พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 สรุปผลการประชุมหารือเกี่ยวกับการดูแล นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งสรุปผลกำร
ประชุมหำรือเกี่ยวกับกำรดูแล นิสิต นักศึกษำ และบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำในสถำนกำรณ์              
กำรแพร่กระจำยเช้ือไวรัสโควิด-19 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 หนังสือแสดงความร่วมมือในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  มหำวิทยำลัยเทียนจินนอร์มอล สำธำรณรัฐประชำชนจีน ได้ส่งหนังสือแสดงควำมร่วมมือ           
ในกำรหยุดยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำรบริจำคหน้ำกำก
อนำมัยให้แก่มหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 หนังสือราชการจากหน่วยงานภายนอกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือของ
ส่วนรำชกำรต่ำงๆ มำยังมหำวิทยำลัย ดังนี้  
  1) หนังสือส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรด ำเนินกำรกำรจัด
งำนพระรำชพิธี งำนพิธี และงำนกิจกรรมสำธำรณะต่ำงๆ และกำรกรำบบังคมทูลเชิญเสด็จพระรำชด ำเนินไปใน
กำรต่ำงๆ ระหว่ำงเดือนเมษำยน – มิถุนำยน พ.ศ. 2563 โปรดแจ้งส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีทรำบ 
  2) หนังสือส ำนักงำน ป.ป.ส. เรื่องกำรติดต่อรำชกำรกับส ำนักงำน ป.ป.ส. ในสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
  3) หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เรื่อง กำรยื่นค ำร้องขอใบส ำคัญทำง
กำรศึกษำ ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
  4) หนังสือกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เรื่อง กำรติดต่อรำชกำรกับกรมเจรจำกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
  5) หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เรื่อง สรุปผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.11 ขอแจ้งข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 
  บัณฑิตวิทยำลัย ได้ส่งข้อมูลกำรเปิดรับสมัครนัก ศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำประจ ำ                
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 พระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
  คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย ได้พิจำรณำร่ำงข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ 
ว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 
2563 โดยเห็นว่ำ พระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เป็นกฎหมำยที่ออก
โดยอำศัยอ ำนำจของคณะรัฐมนตรี และพระรำชก ำหนดดังกล่ำวได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประชุมผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยละเอียดแล้ว ซึ่งมีผลให้หน่วยงำนรำชกำรสำมำรถถือปฏิบัติตำมได้ โดยไม่จ ำเป็นต้อง
ร่ำงกฎหมำยข้ึนมำบังคับใช้อีก 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 สรุปความพึงพอใจต่อ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
แนวทางพัฒนา Smart University กองนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปควำมพึงพอใจต่อ “โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรเพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนแนวทำงพัฒนำ Smart University กองนโยบำยและแผน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563     

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 สรุปกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ได้สรุปกิจกรรมโครงกำรอบรม           
เชิงปฏิบัติกำรฯให้แก่คณำจำรย์และนักศึกษำ จ ำนวน 2 โครงกำรดังนี้ 
  1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนทรัพยำกรกำรประมงและพื้นที่ 
ป่ำชำยเลนแหล่งเพำะพันธ์ุตำมธรรมชำติของสัตว์น้ ำในต ำบลบำงกระเจ้ำ จังหวัดสมุทรสำคร ในวันศุกร์ที่  
13 มีนำคม พ.ศ. 2563  
  2) กีฬำประเพณีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ – 7 มีนำคม พ.ศ. 2563 ณ อำคำร 27 ช้ัน 1 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 

 



๑๔ 
 

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

 ๕.15 การมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิส ำหรับตรวจวัดไข้ จ ำนวน            
14 เครื่อง มอบให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อไว้ส ำหรับตรวจวัดไข้และคัดกรองเบื้องต้นกับ           
ผู้ที่มำติดต่อ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล  
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี ้
  1) สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ 
เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมย่อย คิด สร้ำง สื่อ ภำคพลเมือง ครั้งที่ 10             
“อบรมกำรสื่อสำรข่ำวโทรทัศน์ด้ำนวัฒนธรรม” ในระหว่ำงวันที่  18 - 19 ธันวำคม พ.ศ. 2562              
ณ วัดอรุณรำชวรำรำมวรมหำวิหำร  
  2) สำขำวิชำกำรประกอบกำรธุรกิจ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ  
เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเป็นผู้ประกอบกำร
ธุรกิจยุคดิจิตอล” ในระหว่ำงวันที่ 13 – 14 มีนำคม พ.ศ. 2563 ณ บ้ำนไม้ชำยเลนรีสอร์ท จังหวัด
สมุทรสงครำม  
  3) สำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ได้สรุปผลโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับ  
กำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “เปิดโลกภำพยนตร์ ครั้งที่ 3” วันอังคำรที่ 25 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2563 ณ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  4) สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (นำนำชำติ) ได้ส่งรำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำ
นักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมทักษะ      
กำรเตรียมพร้อมกำรเรียนรู้บริหำรธุรกิจนำนำชำติยุคใหม่ เมื่อวันที่ 27 – 29 มกรำคม พ.ศ. 2563   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 2  
  บัณฑิตวิทยำลัย ขอเชิญชวนคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยและผู้ที่สนใจส่งบทควำมวิชำกำร 
บทควำมวิจัย ในงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่  2 ในหัวข้อ  "สหวิทยำกำร                   
เพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21" (Multidisciplinary for Innovation Development in 21st 
Century) ภำยในวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่  15 มกรำคม พ.ศ. 2564             
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กองนโยบำยและแผน จะจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคำรที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอำคำร 1 ช้ัน 4 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงขอควำมอนุเครำะห์ทุกหน่วยงำน ส่งรำยช่ือ ไม่เกิน 4 คน          
เพื่อเข้ำร่วมประชุม ภำยในวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน จะจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพภำษำอังกฤษส ำหรบั
นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ในรูปแบบออนไลน์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่ของมหาวิทยาลัย 
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ปรับรูปแบบเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำใหม่ 
เพื่อรองรับ Smart Devices จึงขอควำมอนุเครำะห์ทุกหน่วยงำนตรวจสอบควำมถูกต้องลิงค์เว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 การจัดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล รอบท่ี 1 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรจัดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล รอบที่ 1 ของนักศึกษำ 
ช้ันปีสุดท้ำย เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษำยน และ 1 - 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑6.00 น.  
 

 

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