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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 4/๒๕63 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

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. รองศำสตรำจำรย์ 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. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๑. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
2๕. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
2๖. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
28. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
30. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่4/2563 วันศุกรท์ี่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 09.00 น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน ติดรำชกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
๒. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
๓. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
4. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
5. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
6. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
7. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
8. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
 
เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้    

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 สมทบทุนเข้ากองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู้ภัย COVID-19  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำรัตน์ ชำญเลขำ รวมกลุ่มเพื่อน รุ่น มบส. รหัส 12,14 และ             
กลุ่มนักศึกษำศิษย์เก่ำที่สหรัฐอเมริกำ ร่วมสมทบทุนเข้ำกองทุนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ              
สู้ภัย COVID-19 จ ำนวน 85,555 บำท  

มติท่ีประชุม รับทรำบ   

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย                             
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  
 แก้ไข ไวรัสโคโรน่ำ เป็น ไวรัสโคโรนำ ทั้งหมด 
 หน้ำที่ 8 ระเบียบวำระที่ 3.3 แก้ไขเป็น (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. .... และ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ส ำนัก หรือหัวหน้ำ
หน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. ....” 
 หน้ำที่ 9 ระเบียบวำระที่ 4.2 “(1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 เมษำยน พ.ศ. 2563)” แก้ไข เป็น 
“(1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 เมษำยน พ.ศ. 2563)”  
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 หน้ำที่ 11 ระเบียบวำระที่  4.7 แก้ไขเป็น “บทบำทใหม่ของจีนบนเวทีโลกภำยหลังกำรรับมือ           
กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID – 19”  

มติท่ีประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2563 โดยมีกำรแก้ไข 

 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย             
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  
 หน้ำที่ 23 ระเบียบวำระที่ 4.8 “I Pat” แก้ไขเป็น “I Pad” 
 หน้ำที่ 20 ระเบียบวำระที่ 4.1 “เช่ือโรค” แก้ไขเป็น “เช้ือโรค” 
 หน้ำที่ 24 ระเบียบวำระที่ 4.8  
  ข้อ 1.2.5 “คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำนำฏยศิลป์ศึกษำ (คบ. 5 ปี)” 
แก้ไขเป็น “คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำนำฏยศิลป์ศึกษำ (ค.บ. 5 ปี)” 
  ข้อ 2.2.1 “คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ศ.ศ.บ. 4 ปี)” 
แก้ไขเป็น “คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี)” 
  ข้อ 2.2.2 “คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (คบ.)” แก้ไขเป็น 
“คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ค.บ.)” 

มติท่ีประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี 
ครั้งที่ 6/2563  โดยมีกำรแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1  ประกาศฯ และระเบียบฯ ท่ีผ่านการอนุมัติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 5/2563 
  ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ได้มีกำรประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 
2563 และที่ประชุมได้พิจำรณำอนุมัติประกำศฯ และระเบียบฯ ต่ำงๆ ที่นำยกสภำมหำวิทยำลัย ได้ลงนำม
เรียบร้อยแล้ว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.2  การติดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 
  ฝ่ำยเลขำนุกำร ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรติดตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2563 และผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ทรำบ  
  กำรติดตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2563 ระเบียบวำระ 
เรื่อง (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำวำระเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย                 
เพื่อพิจำรณำในกำรประชุมครั้งที่  7/2563 วันอังคำรที่  19 พฤษภำคม 2563 โดยคณะกรรมกำร             
ด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยมีมติใหถ้อนร่ำงระเบียบดังกลำ่ว และมอบหมำยงำนวินัยและนิติกำรด ำเนิน
กำรศึกษำข้อมูล เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจำ่ยเงนิประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยอืน่ที่ด ำเนินกำรแล้ว  
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มติท่ีประชุม  รับทรำบ กำรติดตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2563 และ
มอบหมำยงำนวินัยและนิติกำรด ำเนินกำรศึกษำข้อมูล เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่ง             
ทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยอื่นที่ด ำเนินกำรแล้ว น ำมำเทียบระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร และน ำเข้ำที่ประชุมเพื่อพิจำรณำในครำว
ต่อไป  

 3.3  ประกาศฯ และค าสั่งฯ ท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  ฝ่ำยเลขำนุกำร ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรติดตำมมติที่ประชุม คณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2563 ได้มีกำรพิจำรณำลงนำมประกำศฯ จ ำนวน 2 ฉบับ และค ำสั่งฯ 1 ฉบับ 
เพื่อเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.4  ข้อสังเกตของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย ได้พิจำรณำร่ำงข้อบังคับฯ ว่ำด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. .... และร่ำงข้อบังคับฯ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ส ำนัก หรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ                
พ.ศ. .... ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2563 โดยมีควำมเห็นว่ำร่ำงข้อบังคับมีหลักกำรและสำระส ำคัญที่ท ำให้กำร
บังคับใช้กฎหมำยอำจขัดต่อหลักธรรมำภิบำล และไม่เป็นสำกล อธิกำรบดีจึงขอให้ชะลอกำรปรับแก้ข้อบังคับ
ดังกล่ำว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ ข้อสังเกตของคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย และมอบหมำย 
อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม รองอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ  วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำน
บุคคล ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม และด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย 

 3.5 ขออนุมัติการจัดซื้อ จ้าง เครื่องปรับอากาศ 
  สืบเนื่องที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่  
3/2563 มีมติอนุมัติงบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเครื่องปรับอำกำศของส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดัซื้อจ้ำง ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ขอควำมอนุเครำะห์ห้องท ำงำนช่ัวครำว 
เนื่องจำกเครื่องปรับอำกำศเสีย จ ำนวน 10 เครื่อง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย นำยสุวิทย์  มุดทะเล เร่งด ำเนินกำรแก้ไขเครื่องปรับอำกำศ            
ให้สำมำรถใช้ห้องท ำงำนเดิมได้ ระหว่ำงรอกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเครื่องปรับอำกำศใหม่ 

 3.6 แผนการเปิดรับบุคลากร รอบท่ี 3/2563  
  สืบเนื่องกองบริหำรงำนบุคคลได้จัดท ำ (ร่ำง) แผนกำรเปิดรับบุคลำกร รอบที่ 3/2563                            
ที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 3/2563 มีมติ เห็นชอบ                     
กำรเปิดรับบุคลำกร รอบที่ 3/2563 พนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินงบประมำณแผ่นดิน) จ ำนวนทั้งสิ้น                         
18 อัตรำ 1) โอนย้ำยสำยวิชำกำร จ ำนวน 9 อัตรำ 2) โอนย้ำยสำยสนับสนุน จ ำนวน 4 อัตรำ                                  
3) กำรรับสมัครบุคลำกรภำยนอก จ ำนวน ๕ อัตรำ 4) พนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) จ ำนวน 7 
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อัตรำ ในส่วนของ 3 สำขำวิชำ คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี สำขำวิชำชีววิทยำ (ค.บ.) และสำขำวิชำเคมี (ค.บ.) พนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ)             
จะอนุมัติเพียง 1 อัตรำ ต้องหำรือพิจำรณำอีกครั้งว่ำจะให้อัตรำสำขำวิชำใดก่อน ส่วนอีกสองสำขำวิชำรอรอบ
ถัดไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ แผนกำรเปิดรับบุคลำกร รอบที่ 3/2563 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 4.1 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน 
  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือก   
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก ำหนดให้มีกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
จำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร จ ำนวน ๔ คน โดยเป็นตัวแทนจำก รองอธิกำรบดี จ ำนวน ๒ คน ตัวแทนจำก
คณบดี จ ำนวน ๑ คน และ ตัวแทนจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน จ ำนวน ๑ คน เนื่องจำกผู้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบรหิำร จำกผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
รังสรรค์  บัวทอง จะหมดวำระลงในวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อให้องค์ประชุมของสภำมหำวิทยำลัย 
มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์  และวิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย  จำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยจึงด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำก ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/
สถำบัน  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผูด้ ำรงต ำแหน่งบริหำรจำกผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก/สถำบัน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง  

 4.2 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 และ 
ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีนโยบำยสนับสนุนกำรศึกษำจำกเงินรับฝำกทุน
สงเครำะห์ให้แก่นักศึกษำที่เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 68 ทุน และ          
ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 88 ทุน ตำมประกำศกำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเงื่อนไขกำรได้รับทุนประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ตำมสรุปและ
รำยละเอียดดังแนบ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำย นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนด ำเนินกำร 
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 4.3 แผนค าของบประมาณตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 
  ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข กรณีโรคติดเช้ือโควิด-19 ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้พิจำรณำประเด็นกำรจัดท ำแผนค ำของบประมำณตำมพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจ
กระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจของสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำร
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563 ภำยใต้วงเงิน 45,000 ล้ำนบำท และส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจำรณำให้แจ้งหน่วยงำนในสังกัดที่มี
ควำมประสงค์กู้เงินดังกล่ำว ด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนำ 2019 ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด ในกำรนี้ 
มหำวิทยำลัยได้จัดท ำข้อเสนอโดยกำรย่อยโครงกำรพัฒนำศักยภำพ ทักษะฝีมือแรงงำนและส่งเสริมกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรตำมแนวทำงควำมปกติใหม่ (New normal) ภำยใต้แผนงำนตำมข้อเสนอหลักโครงกำรยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยรองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี รองศำสตรำจำรย์ 
ดร.สุริยำ  พันธ์ุโกศล และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ด ำเนินกำรติดตำม
เป็นกรณีพิเศษ  

 4.4 การปรับปรุงและก าหนดการตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
  คณะรัฐมนตรี มีมติให้ควำมเห็นชอบแนวกำรปรับปรุงและก ำหนดกำรตำมปฏิทินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ตำมแนวทำงที่ส ำนัก
งบประมำณเสนอปรับปรุงปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กองนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้แจ้งกำรปรับปรุงปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564              
ในกระบวนกำรอนุมัติงบประมำณโดยมีข้ันตอนและกิจกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ เพื่อเตรียมกำรช้ีแจง
งบประมำณเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว จะมีกำรน ำเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำวำระที่ 1 หลังผ่ำนกำรพิจำรณำวำระที่ 1 มหำวิทยำลัย
จะต้องเตรียมกำรเข้ำช้ีแจงงบประมำณต่อคณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้อง ในเดือนกรกฎำคม – สิงหำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรปรับปรุงและก ำหนดกำรตำมปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  

 4.5 แบบเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Paper)  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้เสนอโครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID -19) อว. สร้ำงงำน                   
ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงงำนรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์วิกฤตและเสริมศักยภำพ                              
ให้กับก ำลังแรงงำนสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะในกำรท ำงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่แรงงำน อำทิ                   
กำรวิเครำะหแ์ละแกป้ัญหำชุมชน กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงสงัคม และทักษะทำงวิทยำศำสตร์และสังคมเฉพำะด้ำน 
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เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเกิดกำรจ้ำงงำนในพื้นที่เป้ำหมำย โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 จ ำนวน 482 คน ในพื้นที่ชุมชนเขต
ธนบุรี จ ำนวน 43 ชุมชน จังหวัดสมุทรสำคร และอ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มหำวิทยำลัยได้จัดท ำแบบ
เสนอโครงกำรเชิงหลักกำร (Concept Paper) โครงกำรรำชภัฏน้อมน ำเกษตรวิชญำฟื้นฟูพัฒนำเศรษฐกิจ
ชุมชนฐำนรำก 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ กำรเสนอโครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19) อว. สร้ำงงำน ระยะที่ 2 

 4.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์และบุคลากร 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน  ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้
ภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย              
ร่วมกันพิจำรณำ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรวำงแผนกำรอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับ
คณำจำรย์และบุคลำกร 

 4.7 การขอจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) บัณฑิตวิทยำลัยขอจ้ำงอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร (นำนำชำติ) อัตรำเงินเดือน 15,000 บำท ตั้งแต่วันที่ 2 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นศักยภำพอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร โดยใช้เงินบ ำรุงกำรศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัย  

มตท่ีิประชุม เห็นชอบในหลักกำร และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร และอำจำรย์ 
ดร.คณกร สว่ำงเจริญ ประชุมหำรือเรื่องกำรขอจ้ำงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (หลักสูตร
นำนำชำติ) นอกรอบ 

 4.8 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. ....  
  มหำวิทยำลัยโดยกองบริหำรงำนบุคคล ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยปรับปรุงในเรื่องของหลักเกณฑ์และวีธีกำร
ด ำเนินกำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ กำรพิจำรณำกำรร้องทุกข์ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งข้ึน ฝ่ำยเลขำนุกำร
ได้น ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. .... 
น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และ
กำรร้องทุกข์ พ.ศ. .... และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย ในวันอังคำรที่ 
16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563  
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 4.9 (ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563 (ครั้งท่ี 2) 
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำน
นโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2563 (ครั้งที่ 2) : ทิศทำง
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ระหว่ำงวันที่ 13 – 14 สิงหำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ก ำหนดกำรโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของ            
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2563 (ครั้งที่ 2) และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.พิษณุ บำงเขียว ด ำเนินกำร  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2563 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2563 
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕63 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 โครงการ/กิจกรรม/ประกาศต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ 
  ฝ่ำยวิชำกำร ได้มีกำรจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
  1) ประกำศฯ เรื่อง แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประจ ำภำคเรียนที่ 3/2562 ส ำหรับ
นักศึกษำ ภำค กศ.พ. อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 
  2) สรุปจ ำนวนผู้สมัครเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำตำมสำขำวิชำ ภำคเรียนที่  1  
ปีกำรศึกษำ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
  3) โครงกำรพัฒนำทักษะก ำลงัคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อกำรมีงำนท ำ
และเตรยีมควำมพร้อมรองรบักำรท ำงำนในอนำคต หลังวิกฤตกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 
  4) ตำรำงก ำหนดกำรวิพำกษ์และประเมินหลักสูตรออนไลน์ตำมแนวทำง MOOC
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19       
ฉบับท่ี 7 
  สืบเนื่องผลกำรประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคำรที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำ 
ได้มีมติให้ขยำยเวลำประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอีกเป็นเวลำ 1 เดือน และรัฐบำลได้ประกำศข้อก ำหนด  
(รำชกิจจำนุเบกษำ) ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตั้งแต่วันที่  
26 มีนำคม พ.ศ. 2563 และประกำศ เรื่อง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ ทั่วรำชอำณำจักร (ครำวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 และกรุงเทพมหำนคร ได้ออกประกำศเรื่องสั่งปิดสถำนที่
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เป็นกำรช่ัวครำว (ฉบับที่ 10) มหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำประกำศฯ เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
เช้ือโรค COVID – 19 ฉบับที่ 7 และได้จัดท ำประกำศฯ เรื่องกำรปรับกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์และบุคลำกร
ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 ข้อมูลและแนวปฏิบัติสถาบันอุดมศึกษา 
  ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดท ำคู่มือและเกณฑ์กำรปฏิบัติของสถำบันอุดมศึกษำ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปีกำรศึกษำ 2563 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID - 19) 

มติท่ีประชุม รับทรำบ ข้อมูลและแนวปฏิบัติสถำบันอุดมศึกษำ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนด ำเนินกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปีกำรศึกษำ 2563 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือโรค
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 

 ๕.5 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี 
ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 และปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 สถิติแสดงจ านวนนักศึกษาและคณาจารย์ แยกตามคณะและสาขาวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2562 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้สรุปสถิติแสดงจ ำนวนนักศึกษำและคณำจำรย์  
แยกตำมคณะและสำขำวิชำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ปีกำรศึกษำ 2562 คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๕.7 หนังสือตอบรับการออกแบบรูปรายการอาคารหอประชุมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
จ านวน 1 หลัง 
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ส่งหนังสือตอบรับกำรออกแบบรูปรำยกำร
อำคำรหอประชุมศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จ ำนวน 1 หลัง ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
และขอควำมอนุเครำะห์ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรึกษำหำรือ และรำยละเอียดในกำรจัดท ำแบบรูป
รำยกำร ประมำณรำคำ แบ่งงวดงำนและงวดเงินของงำนก่อสร้ำง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.8 รายงานจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนจ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ ภำคเรียนที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2563 คำดว่ำจะมีจ ำนวนนักศึกษำเข้ำศึกษำ ดังนี้ 
  1) นักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรี จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 150 คน 
  2) นักศึกษำใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 60 คน 
  3) นักศึกษำเก่ำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 64 คน 
  4) นักศึกษำเก่ำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 47 คน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับท่ี 7/2563 
  ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ ได้จัดท ำเอกสำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ยุทธศำสตร์และควำมมั่งคง ฉบับที่ 7/2563 ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 เมษำยน พ.ศ. 2563 เรื่อง “ก้ำวต่อไป
ภำยใต้โครงกำร Belt and Road Initiative” ของ สปป.ลำว 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 
2563 
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพฯ ได้ด ำเนินโครงกำรองค์กรต้นแบบด้ำนสิทธิมนุษยชนประจ ำปี 
2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกองค์กรภำครัฐ ที่มีควำมโดดเด่นในเรื่องกำรค ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน  
จึงได้ประชำสัมพันธ์รำยละเอียดกำรรับสมัครเข้ำร่วมโครงกำรเพื่อเชิญชวนให้มหำวิทยำลั ยเข้ำร่วมเป็น            
ส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้ำนสิทธิมนุษยชน ประจ ำปี 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.11 หนังสือขอบคุณ 
  ประธำนชุมชนบำงไส้ไก่ ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ             
ที่ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ได้แก่ 1) เจลล้ำงมือ 2) หน้ำกำกอนำมัย              
3) สบู่กลีเซอรีน 4) เอกสำรประชำสัมพันธ์ ต้ำนภัยเช้ือไวรัสโควิด–19 ที่ก ำลังแพร่ระบำดอยู่ในขณะนี้               
เพื่อน ำไปแจกให้แก่ชำวชุมชน และขอบคุณมหำวิทยำลัยได้มอบป้ำยช่ือชุมชน และป้ำยช่ือบอกทำงให้ชุมชน 
ในแขวงหิรัญรูจี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.12 รางวัลองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
  กรมบัญชีกลำง ได้จัดให้มีกำรมอบรำงวัลองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงินกำรคลังเป็นประจ ำต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังในภำครวมของ
หน่วยงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กรมบัญชีกลำงจึงได้จัดท ำประกำศกรมบัญชีกลำง เรื่อง หลักเกณฑ์
รำงวัลองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.13  รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร / กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 2 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
  1) โครงกำรมำรยำทงำม ตำมแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8  
  2) โครงกำรส่งเสริมค่ำนิยมควำมเป็นไทย สวมใส่ผ้ำไทยทุกวันศุกร์ ประจ ำปี 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ บัณฑิตวิทยำลัยได้จัดท ำแผนผัง
ข้ันตอนกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ / ปรับปรุงหลักสูตร และแผนผังข้ันตอนกำรเข้ำศึกษำต่อจนถึงส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสันทนาการ 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำก ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรสันทนำกำรบริเวรณสนำมฟุตบอล โดยจะใช้ระยะเวลำใน
กำรก่อสร้ำง 240 วัน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 การแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ คณะกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุน
กองทุนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สู้ภัย COVID – 19 ได้จัดท ำหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ             
เพื่อแจกให้แก่บุคลำกรหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 การอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ในการจัดการเรียนการสอน 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ทำงส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรม
หลักสูตรกำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft Teams ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยคณำจำรย์และผู้ที่สนใจ
สำมำรถเข้ำไปศึกษำย้อนหลังผ่ำนระบบออนไลน์  และดำวน์โหลดประกำศนียบัตรออนไลน์  ได้ที่ 
http://cert.bsru.ac.th/ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 

http://cert.bsru.ac.th/
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 6.5 การส่งตารางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอควำมอนุเครำะห์ทุกหน่วยงำนส่งตำรำง
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนให้กองบริหำรงำนบุคคล เพื่อน ำข้อมูลไปลงเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.6 การเบิกจ่ายค่าสอนภาค กศ.พ. และบัณฑิตวิทยาลัย 
  เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือโรค COVID – 19 ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียน  
กำรสอนภำค กศ.พ. และบัณฑิตวิทยำลัยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบออนไลน์ ท ำให้มหำวิทยำลัยต้อง
จัดท ำแนวทำงในกำรปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยค่ำสอนภำค กศ.พ. และบัณฑิตวิทยำลัย เพื่อให้เป็นที่เข้ำใจในรูปแบบ
เดียวกัน จึงขอควำมอนุเครำะห์ทุกหน่วยงำนแนบเอกสำรประเภทไฟล์ หรือภำพบันทึกกำรจัดกำรเรียน           
กำรสอนในระบบออนไลน์เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรเบิกจ่ำย และควรมีลำยเซ็นคณบดี และประธำนสำขำวิชำ
ก ำกับ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

เลิกประชุม เวลา ๑6.30 น. 

 

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


