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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 5/๒๕63 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบด ี
4. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบด ี
5. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบด ี
6. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
7. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๓. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
๑๕. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
1๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1๘. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์และสำรสนเทศ 
๑๙. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๑. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
2๖. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำป ี คงอินทร ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสัวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่7/2563 วันพุธที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 15.00 น. 
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31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
36. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๓7. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
38. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
41. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐกิตต์ิ เหมทำนนท ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
46. อำจำรย์ณัฐพล บุญรกัษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๔7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
48. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
49. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 

52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพฒันำ 

53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
54. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

55. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

56. อำจำรย์ ดร.ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
๕7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
58. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
59. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
60. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
61. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรม ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
62. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นริันดร ์ สุธีนิรันดร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
63. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำร ี ผสำนสินธุวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
64. อำจำรยเ์ฉลิมทรพัย ์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
65. อำจำรยส์รอ้ยสุดำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
66. อำจำรย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
๖7. อำจำรย์ ดร.ธนเดช สอนสะอำด รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
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68. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
69. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
70 นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
71. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
72. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด ติดรำชกำร 
๒. รองศำสตรำจำรยส์ำยัณ พุทธลำ ติดรำชกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ติดรำชกำร 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน ติดรำชกำร 
7. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ติดรำชกำร 
9. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ติดรำชกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ   แจ้ดนำลำว ติดรำชกำร 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ ติดรำชกำร 
12. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ ติดรำชกำร 
๑๓. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร ติดรำชกำร 

๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ ติดรำชกำร 

๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ ติดรำชกำร 

1๖. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ ติดรำชกำร 

1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทรก์ร ี ติดรำชกำร 

1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ ติดรำชกำร 

๑๙. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน ติดรำชกำร 

๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย ติดรำชกำร 

21. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด ติดรำชกำร 

22. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล อุทำนนท ์ ติดรำชกำร 

23. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ ติดรำชกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
2. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
3. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
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เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

๑. ดร.วลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 
 เริ่มประชุม  เวลา 09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ต้อนรับ อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
  ต้อนรับ อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ  
กลับมำปฏิบัติหน้ำที่ หลังจำกที่ได้รักษำอำกำรจำกกำรประสบอุบัติเหตุทำงรถยนต์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 1.2 ผู้บริหารติดภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  อธิกำรบดีได้มอบหมำยผู้บริหำรให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ  จึงไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้  
   1) รองศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ รองอธิกำรบดี เดินทำงเข้ำร่วมประชุมกับผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดสุพรรณบุรี  
  2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำรตรวจประเมิน
กำรจัดท ำโครงกำร PLC  
  3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี ด ำเนินกำรเข้ำร่วมประชุมตำม
โครงกำรที่ได้รับมอบหมำย 
  4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ด ำเนินกำรเข้ำ
ร่วมประชุมตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั                        

ครั้งที่ 6/๒๕63 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕63  

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/๒๕63 โดยไม่มี
กำรแก้ไข  
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เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย                        
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. 2563  

หน้ำที่ 17 ระเบียบวำระที่ 4.1 มติที่ประชุม ข้อ 1. “เพิ่มช่ือผู้รับผิดชอบในคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำ
วีดีทัศน”์ แก้ไขเป็น “เพิ่มช่ือผู้รับผิดชอบในคณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และจัดท ำวีดีทัศน์” 

หน้ำที่ 22 ระเบียบวำระที่ 4.11 และ 4.12 แก้ไขมติที่ประชุมเป็น “อนุมัติโดยใช้งบบ ำรุงกำรศึกษำ
ของสำขำวิชำ มอบกองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี น ำเรื่องเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร                  
งำนบุคคลเพื่อทรำบต่อไป” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี 
ครั้งที่ 8/2563  โดยมีกำรแก้ไข            

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 ของบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่อง กองอำคำรสถำนที่
และสิ่งแวดล้อมได้ด ำเนินกำรส ำรวจ และตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ ำห้องเรียนในส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 5 รำยกำร ผลกำรส ำรวจ พบว่ำ มีครุภัณฑ์ที่ยังสำมำรถใช้งำนต่อได้ และมีครุภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย
เพียงบำงรำยกำรเท่ำนั้น กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมจึงได้ด ำเนินกำรปรับรำคำและรำยกำร จำกรำคำ 
3,307,500 บำท (สำมล้ำนสำมแสนเจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน) เป็น 513,000 บำท (ห้ำแสนหนึ่งหมื่น             
สำมพันบำทถ้วน) ได้มีกำรประชุมและมีกำรปรับรปูแบบ จำกกำรตรวจสอบรำยกำรมีอยู่ในห้องเรียนวิชำศึกษำ
ทั่วไปเป็นหลัก ระบบสื่อโสต จอทีวี ระบบเสียงต่ำงๆ และมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนให้เป็นในลักษณะ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ มีทั้งหมด 13 ห้อง ได้จัดท ำโครงกำรฯ เสนออธิกำรบดี และเพื่อให้กำรจัดกำรเรยีน        
กำรสอนสำมำรถด ำเนินกำรไปได้ระหว่ำงที่จัดหำงบประมำณ ในเบื้องต้นฝ่ำยโสตและส ำนักคอมพิวเตอร์                  
ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้อง และส่วนที่จะต้องถ่ำยทอดผ่ำน Video Conference 
(วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) หลังจำกที่โครงกำรอนุมัติสำมำรถเติมเต็มให้สมบูรณ์พร้อมกำรใช้งำนที่ทันสมัยมำกข้ึน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

3.2 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย   
 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่อง

กำรพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย  ที่ประชุมมีมติพิจำรณำคัดเลือก
แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ วิไลลักษณ์ เป็นคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย        
ตำมข้อ (4) ผู้แทนคณบดีซึ่งมำจำกกำรคัดเลือกกันเอง และมอบหมำย นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  ด ำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรใน ข้อ  (5) พนักงำน
มหำวิทยำลัยซึ่งมำจำกกำรคัดเลือกกันเองจ ำนวนสองคน ขณะนี้มีคณะกรรมกำรหลำยชุดที่ครบวำระ โดยมี
พนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นคณะกรรมกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดีจึงมีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์จำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ ส่งรำยช่ือพนักงำนมหำวิทยำลัย เพื่อด ำเนินกำรคัดเลือกพร้อมกัน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 3.3 สรุปข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของสัญญาจ้างกับค าสั่งจ้างบรรจุและแต่งตั้ง 
  นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ                 
สืบเนื่องสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร มีบันทึกข้อควำม อว 0643/121 ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2563                
เพื่อขอควำมอนุเครำะห์แก้ไขระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยลูกจ้ำง พ.ศ. 2558 
และด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงเป็นรำยบุคคล ให้มีระยะเวลำกำรจ้ำงจนถึงอำยุหกสิบปีบริบูรณ์                   
โดยอธิกำรบดีได้มอบหมำยให้งำนวินัยและนิติกำรศึกษำข้อมูลและข้อแตกต่ำงระหว่ำงค ำสั่งจ้ำงกับสัญญำจ้ำง 
งำนวินัยและนิติกำรจึงได้สรุปข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของสัญญำจ้ำงกับค ำสั่งจ้ำงบรรจุและแต่งตั้ง ส ำนักงำน
อธิกำรบดี ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มลูกจ้ำง ในวันที่ 17 สิงหำคม 2563 เสียงส่วนใหญ่ขอเป็นสัญญำจ้ำง 
เนื่องจำกสำมำรถท ำธุรกรรมทำงกำรเงินได้ กองบริหำรงำนบุคคลจะด ำเนินกำรร่ำงแก้ไขระเบียบและน ำเข้ำ
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 3.4 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานเพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานของสาขาวิชาการแพทย์                
แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                    
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี) 
  อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่อง ขอควำมอนุเครำะห์
ประสำนงำนเพื่อช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนของสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(ในพื้นที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี) ตำมที่ที่ประชุมได้มอบหมำย                  
อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี และอำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้เดินทำงลง
พื้นที่ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี หำรือกับผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี เรื่อง กำรช่วยเหลือ            
กำรด ำเนินงำนของสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย คือกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 เครื่อง และ             
ห้องส ำหรับเป็นจุดประสำนและส ำนักงำนช่ัวครำวของงำนเภสัชกรรมไทยช่ัวครำวที่อำคำรศิลปอำชำ และกำร
จัดเก็บสำรเคมีอื่นๆ ช่ัวครำว ขณะนี้ก ำลังจัดหำห้อง และศึกษำลักษณะของสำรเคมีสำมำรถเก็บไว้ในห้อง
ลักษณะใด กำรขอใช้ระบบสำธำรณูปโภค ได้ด ำเนินกำรแจ้งฝ่ำยที่เกี่ยวข้องใหด้ ำเนินกำรเพิม่เติมเรียบร้อยแล้ว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.4 ขออนุมัติจ้างอาจารย์อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ 
  อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ บัณฑิต
วิทยำลัยมีกำรจ้ำงอำจำรย์ที่เกษียณอำยุรำชกำรหลำยท่ำน อำจำรย์เหล่ำน้ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่แต่ไม่
สำมำรถเข้ำระบบ MIS ได้  
  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุม โดยระบบกำรบริหำรงำนบุคคล                    
ไม่สำมำรถใช้ได้เมื่อบุคลำกรสิ้นสุดกำรปฏิบัติรำชกำร ต้องมีกำรจัดท ำบันทึกแจ้งรำยช่ืออย่ำงเป็นทำงกำร 
เนื่องจำกกำรบริหำรจัดกำรไม่ได้อยู่ในส่วนกลำง จึงไม่ทรำบว่ำมีกำรจำ้งบคุลำกรภำยนอก และกำรขอใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน ต้องระบุรำยละเอียดให้ชัดว่ำให้บุคคลใด  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 การพิจารณาลงนามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                     
พ.ศ. 2563 

 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดท ำวำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ฯ    
โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำวำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ฯ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎำคม 
– ธันวำคม 2563) ครั้งที่ 5/2562 วำระที่ 3 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้จัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรฯ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศ
มหำวิทยำลัยฯ เรื่อง อัตรำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ   ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่องอัตรำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรตีพิมพ์บทควำม                    
ในวำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. 2563 และ
มอบหมำยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะครุศำสตร์                      
ส ำนักวิทยบริกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ และคณะหรือหน่วยงำนที่ตีพิมพ์วำรสำรแล้ว จัดประชุมหำรือเพื่อหำ
ข้อสรุปให้อยู่ในทิศทำงเดียวกันทั้งมหำวิทยำลัย  โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี             
เป็นประธำนในกำรประชุม 

4.2 การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547  
 สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ในครำวประชุมครั้งที่  7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 

กรกฎำคม 2563 ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่ำด้วย สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร พ.ศ. 2547  
โดยคณะกรรมกำรที่ประชุม 3 ใน 4 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับดังกล่ำว สภำคณำจำรย์และ
ข้ำรำชกำร จึงได้จัดท ำตำรำงเปรียบเทียบข้อบังคับฯ ว่ำด้วย สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร   

 ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อสังเกต ดังน้ี 
 1) ข้อที่ 7 (1) “เป็นบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือสำยสนับสนุนวิชำกำรที่สังกัดมหำวิทยำลัย               

รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและไม่ใช่ผู้ที่ต่อเวลำรำชกำร” ให้คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยฯ พิจำรณำตีควำม 
กำรก ำจัดสิทธ์ิผู้ที่ต่อเวลำรำชกำรไม่สำมำรถเป็นประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ซึ่งย้อนแย้งเหตุผล
ประกอบในข้อที่ 9 “เนื่องจำกสภำคณำจำรย์มิได้เป็นต ำแหน่งบริหำร”  

 2) ปรับแก้ให้ชัดเจน ข้อ 10 “ให้เลือกหลังจำกที่หมดวำระ แต่ไม่เกิน 30 วัน”  
 3) (3) พ้นจำกกำรมีสถำนะเป็นบุคลำกรในสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ตีควำม ค ำว่ำ “บุคลำกร”  
 4) แก้ไข “กรรมกำร (2) และ (3) ให้รวมเป็นจ ำนวนย่ีสิบคน ให้ประธำนสภำคณำจำรย์และ

ข้ำรำชกำรเลือกกรรมกำร 1 คน เป็นรองประธำนจำกสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำรและอีกคนหนึ่ง 
เป็นเลขำนุกำร” 

 5) เพิ่มเติม ข้อที่ 7 (3) มีประสบกำรณ์กำรสอนหรือประสบกำรณ์ท ำงำนทำงด้ำนอื่นๆ                        
ในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวิทยำลัยรับรองมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปีถึงวันเลือก 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ  กำรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่ำด้วย สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร พ.ศ. 2547 
และมอบหมำยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมส่งที่ นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรแก้ไขและน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำย
ของสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 

4.3 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 (1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2563 งบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้ 

 กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 (1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2563 งบประมำณ
แผ่นดิน, เงินรำยได้ เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุม 
ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดทีี่ 27 สิงหำคม 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  รำยงำนภำพรวมผลกำรเบกิจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                 
ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2563 (1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2563 งบประมำณแผ่นดิน, เงินรำยได ้และมอบหมำย
ทุกหน่วยงำนเร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อสรุปรำยงำน
ภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำนเสนอสภำมหำวิทยำลัยทรำบต่อไป 

4.4 ข้อมูลแผนการสรรหาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลำกร

ในมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  และได้จัดท ำแผนกำรสรรหำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ครั้งที่  1/2564 จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ  
ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดทีี่ 27 สิงหำคม 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ข้อมูลแผนกำรสรรหำบุคลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และมอบหมำย อำจำรย์ 
ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำรรวบรวมบันทึกของหน่วยงำนที่เสนอขอสรรหำบุคลำกรเร่งด่วน 
และมอบหมำย นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูลรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล เร่งด ำเนินกำรกำรสรรหำ
บุคลำกรในเดือนกันยำยน 2563 
 
 4.5 การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (จ านวน 8 ราย) 
  ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 
มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2563 ข้อ 9 ได้ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย ภำยใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 จึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำ
คัดเลือกตัวแทนคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย ตำมข้อ 5 (2) (4) (5) (6) รวมทั้งหมดจ ำนวน 8 รำย                   
เพื่อแต่งตั้งข้ึนใหม่ งำนสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งฯ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงขอให้มหำวิทยำลยั
ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย ดังนี ้
  1) รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำย จ ำนวน 1 คน 
  2) กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิจำกบคุคลภำยนอกมหำวิทยำลยั (ด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล) จ ำนวน 1 คน 
  3) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย (ด้ำนงบประมำณ) จ ำนวน 1 คน 
  4) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย (ด้ำนกฎหมำย) จ ำนวน 1 คน 
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  5) กรรมกำรผู้แทนคณบดี ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเลือกกันเอง จ ำนวน 2 คน 
  6) กรรมกำรผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่เทียบเท่ำคณะนอกจำกคณบดี ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัยเลือกกันเอง จ ำนวน 2 คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรพิจำรณำคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย ดังนี ้
  1) อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม  รองอธิกำรบดี 
  3) นำยคุณำกร   เพชรคง  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนงบประมำณ) 
  4) นำยฉัตรชัย   จรูญพงศ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนกฎหมำย) 
  5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ กรรมกำรผู้แทนคณบดี 
  6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ กรรมกำรผู้แทนคณบดี 
  7) อำจำรย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ กรรมกำรผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำน 
  8) นำงสำวอรุณี   คู่วิมล  กรรมกำรผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำน 
 ส่วน 2) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย (ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล)                
จ ำนวน 1 คน ให้พิจำรณำเลือกนอกรอบ  
 และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว รองอธิกำรบดี น ำประเด็นกรณีผู้บริหำร
เกษียณอำยุรำชกำรจะต้องเกษียณอำยุต ำแหน่งผู้บริหำรด้วยหรือไม่ หรือสำมำรถด ำรงต ำแหน่งบริหำรจน
ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งได้ เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยร่วมกัน
พิจำรณำ เพื่อหำข้อสรุปและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป    

 4.6 การเสนอชื่อมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
  1) คณะวิทยำกำรจัดกำร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะในกำรประชุมครั้งที่ 
6/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ได้เห็นชอบให้เสนอช่ือนำยสมปอง สิงห์ชู เข้ำรับกำรพิจำรณำ           
เพื่อรับพระรำชทำนปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
  2) ที่ประชุมคณบดี และรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร (คณะกรรมกำรวิชำกำรระดับมหำวิทยำลัย)              
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบ กำรเสนอช่ือนำยสมปอง สิงห์ชู เข้ำรับ 
กำรพิจำรณำ เพื่อรับพระรำชทำนปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 และน ำเสนอต่อสภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 
  ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำเอกสำรสรุปข้อมูลประวัติและผลงำน พร้อมทั้งตำรำงวิเครำะห์/สังเครำะห์
ข้อมูลของผู้ได้รับเสนอช่ือให้สมควรได้รับพระรำชทำนปริญญำกิตติมศักดิ์ ดังกล่ำว เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเสนอช่ือนำยสมปอง สิงห์ชู เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อรับพระรำชทำนปริญญำ
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  และมอบหมำย                            
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร  ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนกำร
บริหำรธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อน ำเสนอสภำวิชำกำรและสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำในล ำดับต่อไป 
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 4.7 (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม
โครงการยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น”  
  พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ มีก ำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยจึงมีกำรเตรียม
ต้อนรับองคมนตรี จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม “มหกรรมสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมโครงกำรยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน” และก ำหนดกำรกิจกรรม เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม “มหกรรมสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมโครงกำรยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน” และมอบหมำยประธำนแต่ละฝ่ำยนัดหมำยกำรประชุม
เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรต้อนรับองคมนตรี พร้อมด้วยคณะ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2563  และ
มอบหมำยกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 
  1) มอบหมำยรองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ               
พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ  แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอูท่อง
ทวำรวด ีรวบรวมข้อมูลกำรลงพื้นที่กำรบริกำรวิชำกำรสู่ท้องถ่ิน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในจังหวัดสุพรรณบุรี
และคณบดีทุกคณะ ในเขตพื้นที่โรงเรียนที่มหำวิทยำลัยรับผิดชอบ รวมถึงมำตรกำรกำรช่วยเหลือชุมชนแก้ไข
สถำนกำรณ์โควิด-19 เพื่อส่งข้อมูลให้อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย 
เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี จัดท ำเป็นรูปเล่มน ำเสนอต่อไป 
  2) มอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบดี ดูแลกำรจัด
นิทรรศกำรเพื่อแสดงผลงำนและนวัตกรรมต่ำงๆ ที่มหำวิทยำลัยด ำเนินกำร  
  3) มอบหมำยอำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์และ
สำรสนเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมผลงำนเพื่อจัดท ำวีดิทัศน์น ำเสนอเกี่ยวกับโครงกำรและกิจกรรม            
ตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

 4.8 ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
  ตำมที่ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดทีี่ 
9 เมษำยน พ.ศ. 2563 วำระเพื่อพิจำรณำ 4.11 ขออนุมัติแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรงบประมำณ 
รำยจ่ำยเงินรำยได้ ประเภท บ.กศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบกำรขออนุมัติ
แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรงบประมำณรำยจ่ำย เงินรำยได้ ประเภท บ.กศ. ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติรำชกำร             
5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ร่วมกันพิจำรณำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนปฏิบัติกำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 และน ำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเพื่อขออนุมัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยำยน 
พ.ศ. 2563 
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 4.9 ขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงชั้น 2 อาคาร 11  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีนักศึกษำชำวต่ำงชำติมำศึกษำในระดับปริญญำตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 447 คน ภำยใต้กำรด ำเนินงำนโครงกำรเตรียม                
ควำมพร้อมกำรจัดต้ังวิทยำลัยนำนำชำติ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน จึงขอควำมอนุเครำะห์พื้นที่
ช้ัน 2 อำคำร 11 ที่ติดกับส ำนักงำนโครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ เพื่อจัดท ำเป็น
ห้องกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่  5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม            
รองอธิกำรบดี อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรนิทร์ อภิรัตน์วรเดช 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซยีน และนำยสุวิทย์ มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันหำรือเพื่อปรับปรุงช้ัน 2 อำคำร 11 เพื่อเป็นพื้นที่บริกำรให้แก่นักศึกษำชำวต่ำงชำติ          
และหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย รวมทั้งอำจำรย์อำวุโสได้ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
ครั้งที่  8/๒๕63 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕63 ณ โรงแรม A-one The Royal Cruise Hotel 
Pattaya จังหวัดชลบุรี จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 8/๒๕63 น ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 รายงานการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ส่งรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์) ผ่านระบบประชุมออนไลน์  
  กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ได้ เชิญมหำวิทยำลัยฯ เข้ำร่ วมประชุมรับมอบนโยบำย 
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์)  
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์วิจิตร ศรีสอ้ำน ช้ัน 5 อำคำรอุดมศึกษำ 1 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยำ) โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
เผด็จ ก๋ำค ำ และอำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี ได้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ ผ่ำนระบบออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 
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17 สิงหำคม พ.ศ. 2563 และได้สรุปนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย               
และนวัตกรรม (นำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 ขอเชิญเข้ารับรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563   
  คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนรำงวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจ ำปี 2563 ได้ร่วมกัน
พิจำรณำประวัติอันทรงคุณค่ำและผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ และมีมติให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณรำงวัล “องค์กร
ดีเด่นแห่งปี” พุทธศักรำช 2563 สำขำองค์กรที่ท ำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ  รำยละเอียด             
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ เป็นผู้แทนเข้ำรับรำงวัล 
“องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักรำช 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2563 

 ๕.5 การเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม             
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 
  มหำวิทยำลัยวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรควำมร่วมมือกับ             
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ในกำรน ำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนไปใช้ในกำรเรียน
กำรสอน โดยกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน ได้ขอเชิญมหำวิทยำลัย             
เข้ำร่วมพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรและกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
และพลังงำนทดแทน ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ในวันอังคำรที่ 25 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ ตึกเหลือง (อำคำร 
2) กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 หนังสือขอบคุณ  
  ชุมชนบำงไส้ไก่บ้ำนสมเด็จ ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ที่ได้มอบวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของต่ำงๆ ให้แก่ชุมชนทั้ง 9 ชุมชนในแขวงหิรัญรูจี รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานผลการรักษาราชการแทนอธิการบดี  
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบดี ได้สรุปผลกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรรักษำ
รำชกำรแทนอธิกำรบดี เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.8 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทนอธิการบดี 
  อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ ได้รำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่รักษำ
รำชกำรแทนอธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 13 – 15 สิงหำคม พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 ข้อเสนอแนะอย่างไม่เป็นทางการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  เนื่องจำกมหำวิทยำลัยได้มีค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 9/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ลงวันที่ 19 มีนำคม พ.ศ. 2563 เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับขอบเขตควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยฯ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พบข้อสังเกต
เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยในโครงกำรต่ำงๆของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว และได้มีข้อเสนอแนะ  
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรให้แต่ละหน่วยงำนเคร่งครัดในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณในแต่ละโครงกำรให้มำกยิ่งข้ึน 
โดยมีสำเหตุดังนี้ 
  1) หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยให้ครบถ้วน 
  2) กำรเบิกจ่ำยที่เป็นโครงกำรคล้ำยกันและใช้เงินงบประมำณแตกต่ำงกัน 
  3) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรและจ ำนวนวัสดุที่เบิกจ่ำยให้สมดุลกัน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.10 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
  สำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรเกษตรและซัพพลำยเชน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี            
ได้ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 ประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน และค่าด าเนินการในการจัด
การศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563   
  กองกลำง งำนเลขำนุกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำประกำศ เรื่อง กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
กำรสอนเกินภำระงำน และค่ำด ำเนินกำรในกำรจัดกำรศึกษำภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2563    

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการเข้าสู่ระบบการประเมินของ U-Multirank 
ครั้งท่ี 1/2563 
  อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำร
เข้ำสู่ระบบกำรประเมินของ U-Multirank ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรเข้ำสู่
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ระบบกำรประเมินของ U-Multirank ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2563 รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ มอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ 
รองอธิกำรบดี อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี และรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรทุกคณะเข้ำร่วม
เพื่อร่วมกันหำรือกำรด ำเนินงำนกำรเข้ำสู่ระบบกำรประเมินของ  U-Multirank  

 ๕.13 รายงานการประชุมชี้แจง การปรับเปลี่ยนค าสั่งจ้างเป็นสัญญาจ้างของลูกจ้าง 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมช้ีแจง กำรปรับเปลี่ยนค ำสั่งจ้ำงเปน็สญัญำ
จ้ำงของลูกจ้ำง จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 รายงานผลการด าเนินโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำน
นโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563               
(ครั้งที่ 2) : ทิศทำงและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย และกำรอบรมเชิงปฏิบัติ
ธรรม : ธรรมะกับกำรบริหำรงำนผ่ำน New Normal ระหว่ำงวันที่  13 – 15 สิงหำคม พ.ศ. 2563                
ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise Pattaya จังหวัดชลบุรี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และ 
ไดร้ำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตร 
ให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ : กำรพัฒนำคุณลักษณะของนักศึกษำในด้ำนจิตสำธำรณะ 
สู่กำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน ในวันที่ 15 – 30 ธันวำคม พ.ศ. 2562  
  2) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำหลกัสตูรให้เปน็ไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  3) สำขำวิชำภำษำไทย (ค.บ.5 ปี) ได้สรุปโครงกำรพัฒนำอำจำรย์เป็นอำจำรย์ต้นแบบทำง
กำรศึกษำ : ทวนสอบสำขำวิชำ เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
  4) สำขำวิชำนำฏยศิลป์ ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วม Thailand Research Expo 2020  
เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะครุศาสตร์   
  คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
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  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ กิจกรรมกำรทวนสอบผลสมัฤทธ์ิมำตรฐำนผลกำรเรียนรูต้ำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
รำยวิชำชีพครู คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ กิจกรรมกำร
พัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำชีพครู (ระยะที่ 1) คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อวันที่ 10 และ 14 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 สรุปกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม   
  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ  
ให้กับคณำจำรย์และนักศึกษำ จ ำนวน 6 โครงกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.18 สรุปการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การ เรื่อง “การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา             
เชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE)”    
  ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ ำพระยำ ได้สรุปกำรจัดโครงกำรอบรม             
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรจัดสหกิจศึกษำและกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (CWIE)” ณ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏอุตรดิตถ์ และโรงแรมฟรำยเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่ำงวันที่ 21 - 23 สิงหำคม พ.ศ. 2563   

มติท่ีประชุม รับทรำบ มอบหมำยฝ่ำยวิชำกำร ด ำเนินกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรข้ึนมำ 1 ชุด เพื่อหำรือและ
ขับเคลื่อนกำรจัดสหกิจศึกษำและกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนต่อไป 

 ๕.19 การขอทุนการศึกษาแบบให้เปล่า (โควิด – 19) พร้อมโอนเงินทุนการศึกษา จ านวน 210 ราย   
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำได้ส่งเรื่องขออนุมัติทุนกำรศึกษำแบบให้เปล่ำ (โควิด – 19) พร้อมโอน
เงินทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 210 รำย โดยมีรำยช่ือนักศึกษำที่จะได้รับทุนจ ำนวนดังกล่ำว เพื่อ น ำเรียนให้            
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.20 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและสื่อสำรองค์กร คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้รำยงำนสรุปผลกำรจัด
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2563 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563             
ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ (อำคำร 7) ช้ัน 15 
  2) กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ณ อำคำร 1 ช้ัน 4 
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  3) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
ของบุคลำกร ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ระหว่ำงวันที่ 17 – 19 กรกฎำคม พ.ศ. 
2563 ณ อุทัยริเวอร์เลครีสอร์ท จังหวัดอุทัยธำนี 
  4) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร / กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 14 โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  5) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนฯ  
ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563 
  6) สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้สรุปโครงกำร “กำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์เพื่อก้ำวเข้ำสู่  
กำรเป็นนักวิจัยข้ันสูง” 
  7) ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้สรุปภำพบรรยำกำศโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่   
และประชุมผู้ปกครอง แบบออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ในวันที่ 1 และ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
  8) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 
3 โครงกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.21 ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 2561 ปี 
2562 และปี 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้แจ้งผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ             
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 แจ้งการใช้สถานท่ีมหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัย            
สวนดุสิต ได้ขอควำมอนุเครำะห์ใช้สถำนที่มหำวิทยำลัยเป็นสนำมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ให้กับส ำนักกำรศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร ในวันที่ 5 , 6 และ 27 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 – 17.00 น. มหำวิทยำลัยจึง
ของดใช้อำคำรเรียนฝั่งสำธิตและฝั่งอ ำนวยกำรในวันและเวลำดังกล่ำว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 การจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กองอำคำรสถำนที่
และสิ่งแวดล้อมได้ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องขอควำมอนุเครำะห์สถำนีต ำรวจนครบำลช่วยดูแลกำรจรำจร
บริเวณหน้ำมหำวิทยำลัยในช่วงเวลำวิกฤต รวมทั้งทีมงำนอำสำเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คณำจำรย์ 
บุคลำกร และผู้ปกครอง 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.3 การให้บริการรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องจำก             
มีนักศึกษำกลุ่มหนึ่งร้องเรียนกำรให้บริกำรรถไฟฟ้ำภำยในมหำวิทยำลัย จึงขอควำมอนุเครำะห์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำร
นักศึกษำด ำเนินกำร 

 6.4 การแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า 
  อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ
ได้จัดท ำหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำเพื่อบริกำรให้แก่ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2 
  นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบว่ำ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ขอควำมอนุเครำะห์คณะ/หน่วยงำน ส่งแบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 
ภำยในวันอังคำรที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 การจัดท าค าสั่งรักษาราชการแทนผู้บริหารคณะหรือผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
  นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบว่ำ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ขอควำมอนุเครำะห์คณะ/หน่วยงำน จัดท ำค ำสั่งรักษำ
รำชกำรแทนผู้บริหำรคณะหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน เพื่อสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนและไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
ในกำรด ำเนินกำร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.7 การเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ าแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
  นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบว่ำ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำประกำศฯ เรื่อง กำรเลือกกรรมกำรสภำคณำจำรย์
และข้ำรำชกำร ประเภทคณำจำรย์ประจ ำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง (ตัวแทนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์) โดยเปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้ำรับกำรเลือก ได้ที่ กองบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 21 – 28 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
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OFFICE OF BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL                                                                  โทร 1018 
 

มติท่ีประชุม รับทรำบ มอบหมำยคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ส่งรำยช่ือผู้สมัครภำยในวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2563   

เลิกประชุม เวลา 12.40 น.  
 

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


