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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 6/๒๕63 

วันศุกร์ท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรกึษำ 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบด ี
5. รองศำสตรำจำรยส์ำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบด ี
6. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบด ี
7. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๕. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
1๘. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๑๙. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๒๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ นำฏยนำวิน (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี   สำรสุวรรณ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๖. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
27. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ (แทน) รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 

อู่ทองทวำรวดี 
28. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่5/2563 วันพฤหสับดทีี่ 27 สงิหำคม พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 09.00 น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด ติดรำชกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ติดรำชกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ติดรำชกำร 
6. อำจำรย ์ดร.พรรณำ ศรสงครำม ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ แจ้ดนำลำว ติดรำชกำร 
9. นำยอภิชำติ   สิงห์ชยั ติดรำชกำร 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
๒. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
๓. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
4. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
5. นำงสำวธิดำวัลย์ ศรีภำ (แทน) รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

6. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
7. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
8. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำ

มหำวิทยำลัย 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
๒. นำงสำววรรณฤด ี แสงมำศ 
๓. นำงสำวภรทิพย ์ พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้ด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือผ่ำนทำง
มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนในต่ำงประเทศเพื่อรับนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 โดยมีจ ำนวนนักศึกษำ ดังนี้ นักศึกษำใหม่ระดับ
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ปริญญำตรี จ ำนวน 61 คน นักศึกษำใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 133 คน นักศึกษำเก่ำระดับปริญญำตรี 
จ ำนวน 82 คน และนักศึกษำเก่ำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 47 คน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.2 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
  1) ด้ำนจ ำนวนกำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำ 
   ระดับปริญญำตรี (ภำคปกติ) จ ำนวนนักศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกและมำรำยงำนตัว 
รวมทั้งสิ้น 2,379 คน  
   ระดับปริญญำตรี (ภำค กศ.พ.) จ ำนวนนักศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลอืกและมำรำยงำนตวั 
จ ำนวนทั้งสิ้น 153 คน 
   ระดับบัณฑิตศึกษำ อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร 
  2) ด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมแผนรับ 
   (2.1) กำรรับเข้ำเป็นไปตำมแผนรับ จ ำนวน 12 สำขำวิชำ 
   (2.2) กำรรับเข้ำนักศึกษำน้อยกว่ำแผนรับ จ ำนวน 58 สำขำวิชำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ มอบหมำยนำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 
รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี และรองศำสตรำจำรย์ ดร .สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
ด ำเนินกำรวำงแผนประชำสัมพันธ์เชิงรุกในกำรรับสมัครนักศึกษำให้มีจ ำนวนเพิ่มข้ึนทุกปี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั 

ครั้งที่ 5/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2563  

หน้ำ 5 ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ วำระที่ 1.3 โครงกำรศึกษำดูงำนสหกิจศึกษำ 
แก้ไขเป็น “โครงกำรศึกษำดูงำนกำรจัดหลักสูตรสหกิจศึกษำ” และแก้ไข สภำวิชำกำร เป็น “ฝ่ำยวิชำกำร” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่  5/๒๕63               
โดยมีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 โครงการศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ฝ่ำยวิชำกำร                   
จัดโครงกำรศึกษำดูงำนกำรจัดหลกัสูตรสหกิจศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่ำง
วันที่ 21 - 23 สิงหำคม พ.ศ. 2563 โดยขอให้คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรมน ำร่องก่อน 
จ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 60 คน คณะอื่นขอให้คณบดีส ำรวจเฉพำะสำขำ วิชำที่มีแนวโน้มจะจัดท ำ
หลักสูตรสหกิจศึกษำ  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.2 ขอข้อมูลผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีโดดเด่นของหน่วยงาน 
  ส ำนักงำนที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ขอควำมอนุเครำะห์มหำวิทยำลัยฯ             
ส่งข้อมูลผลงำนเทคโนโลยีที่โดดเด่นตำมแบบฟอร์มที่แนบมำ ไปยังส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
สป.อว. ภำยในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563  

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล กล่ำวเพิ่มเติม ได้ด ำเนินกำรส่งข้อมูลเบื้องต้น             
ตำมแบบฟอร์มที่ สป.อว. ก ำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมผลงำนเทคโนโลยี               
ที่โดดเด่นและรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 3.3 ของบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีควำมจ ำเป็น               
ในกำรของบประมำณสนับสนุนครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เนื่องจำกรำยกำรที่ของบประมำณ
แผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ยังไม่ได้รับงบประมำณ จึงขอควำมอนุเครำะห์ในกำรสนับสนุน
งบประมำณครุภัณฑ์ประจ ำห้องเรียนในส่วนกลำงมหำวิทยำลัยฯ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 5 รำยกำร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,307,500 บำท (สำมล้ำนสำมแสน
เจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

  นายสุวิทย์  มุดทะเล กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมได้ด ำเนินกำร
ส ำรวจ และตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ ำห้องเรียนในส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 5 รำยกำร ผลกำร
ส ำรวจ พบว่ำ มีครุภัณฑ์ที่ยังสำมำรถใช้งำนต่อได้  และมีครุภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำยเพียงบำงรำยกำรเท่ำนั้น                
กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมจึงได้ด ำเนินกำรปรับรำคำและรำยกำร จำกรำคำ 3,307,500 บำท              
(สำมล้ำนสำมแสนเจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน) เป็น 513,000 บำท (ห้ำแสนหนึ่งหมื่นสำมพันบำทถ้วน)   

มติท่ีประชุม  รับทรำบ และมอบหมำยกองกลำง และกองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำน
อธิกำรบดี เร่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนกำรเปิดภำคเรียน 1/2563 โดยใช้งบประมำณรำยวิชำศึกษำทั่วไป 

 3.4 การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งท่ี 2 / 2563 
  อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สภำคณะ
ผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
จัดกำรประชุมสภำคณะผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2 / 2563 ในวันที่ 23 
กรกฎำคม พ.ศ. 2563 พิธีเปิดกำรประชุมและพิธีมอบธงเจ้ำภำพจัดกำรประชุมในครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม 
อำคำร 6 ช้ัน 15 และได้ด ำเนินกำรประชุมสภำคณะผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำแห่งประเทศไทย (สคบท.)              
ครั้งที่ 2 / 2563 ณ ห้องประชุม อำคำร 6 ช้ัน 13 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย สรุปกจิกรรม
และประเด็นส ำคัญเพื่อรำยงำนที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 
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 3.5 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563” วันศุกร์ที่ 22 และ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
  2) ข้อมูลช้ีแจงแนวทำงเพื่อด ำเนินกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT)  

มตท่ีิประชุม รับทรำบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก และอำจำรย์มรกต ภู่ทอง  เป็น
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 

 3.6 แนวทางการจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563  
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่และประชุมผู้ปกครอง 
ปีกำรศึกษำ 2563 ในวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ไว้ 3 ช่องทำง คือ  
  ช่องทางออกอากาศ CH1 : facebook Live ผ่ำน http://www.facebook.com/dsad.bsru  
  ช่องทางออกอากาศ CH2 : Youtube Channel 
  ช่องทางออกอากาศ CH3 : ประสำนเครือข่ำยสื่อออนไลน์ภำยในมหำวิทยำลัย แชร์ลิงค์
ออกอำกำศ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนอุดหนุน       

การวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก พ.ศ. 2563 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำได้ด ำเนินกำรปรับปรงุ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิ

เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยภำยนอก พ.ศ. 2563 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

   ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นดังน้ี 
    1) (4) “บัญชีทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งภำยนอกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ             
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” แก้ไขเป็น “บัญชีทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” 
    2) (2.4) “หำกผู้รับทุนต้องกำรใบเสร็จของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ” แก้ไขเป็น “หำกผู้รับทุนต้องกำรใบเสร็จรับเงินของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร                   
เงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยภำยนอก พ.ศ. 2563 และมอบหมำยนิติกรมหำวิทยำลัยตรวจทำน
(ร่ำง) ประกำศฯ ให้รอบคอบอีกครั้งก่อนเสนออธิกำรบดีลงนำม 

http://www.facebook.com/dsad.bsru
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4.2 การเสนอชื่อมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันขงจื๊อฝ่ำยไทย ได้รับมอบหมำยให้

ประสำนงำนขอข้อมูลประวัติผลงำน ของศำสตรำจำรย์ ดร.จง อิงฮว๋ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทียนจิน  
เพื่อด ำเนินกำรเสนอมอบปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำบริหำรกำรศึกษำ จึง น ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเสนอช่ือมอบปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สำขำบริหำรกำรศึกษำ                         
แก่ ศำสตรำจำรย์ ดร.จง อิงฮว๋ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทียนจิน และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร                 
โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันขงจื๊อฝ่ำยไทย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ และรองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร์ ด ำเนินกำรรวบรวม
ข้อมูลประวัติผลงำน เสนอเข้ำที่ประชุมสภำวิชำกำรต่อไป 

4.3 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี   

 อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รับมอบหมำยจำกอธิกำรบดีให้เข้ำร่วม 
กำรประชุมที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ครั้งที่ 4 (154)/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อำคำรวิทยำศำสตร์ โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม                 
และที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ กำรทูลเกล้ำฯ ถวำยปริญญำกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี และขอให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำระบุช่ือปริญญำที่เหมำะสม          
ที่จะทูลเกล้ำฯ ถวำยต่อไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรทูลเกล้ำฯ ถวำยปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำ
สังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ แด่ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี และมอบหมำย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอเข้ำที่ประชุมสภำวิชำกำรต่อไป 

 4.4  การจัดท าแผนภาพรวมการบริหารจัดการตามแผนระดับหน่วยงาน 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ก ำหนดจัดโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวน              
งำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2563 (ครั้งที่ 2) : 
ทิศทำงและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยและกำรอบรมเชิงปฏิบัติธรรม : ธรรมะ
กับกำรบริหำรงำนผ่ำน New Normal ในวันที่ 13 – 15 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ A-One The Royal 
Cruise Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ำหนดทิศทำงและขอรับข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัยและสภำวิชำกำร และแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 - 2568) ฉบับปรับปรุง และของ
หน่วยงำน โดยขอให้หัวหน้ำหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน 8 หน่วยงำนน ำเสนอแผนภำพรวมกำรบริหำร
จัดกำรตำมแผนระดับหน่วยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ในครำวประชุม                  
ครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ได้รับทรำบ เพื่อร่วมกันพิจำรณำก่อนน ำเสนอ              
ต่อที่ประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยทั้ง 8 หน่วยงำน ด ำเนินกำรจัดท ำแผนภำพรวมกำรบริหำรจัดกำร
ตำมแผนระดับหน่วยงำนให้สมบูรณ์ ส ำหรับน ำเสนอต่อที่ประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของ
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำต่อไป  

4.5 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย   
 ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 4001/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 

พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย และค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 4193/2561 ลงวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ          
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย  ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย
กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2557  ข้อ 6 (4) คณบดีซึ่งมำจำก                    
กำรคัดเลือกกันเอง จ ำนวนหนึ่งคน และ (5) พนักงำนมหำวิทยำลัยซึ่งมำจำกกำรคัดเลือกกันเอง จ ำนวนสองคน                
โดยให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสองปีนับแต่วันที่ประกำศผลกำรคัดเลือก บัดนี้ คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พนักงำนมหำวิทยำลัยในล ำดับดังกล่ำวได้ครบวำระด ำรงต ำแหน่ง จึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำคัดเลือกแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรข้ึนใหม่        

มติท่ีประชุม เห็นชอบ พิจำรณำคัดเลือกแต่งตั้ง  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ วิไลลักษณ์ เป็น
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำมข้อ (4) ผู้แทนคณบดีซึ่งมำจำกกำรคัดเลือกกันเอง 
และมอบหมำย นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรจัดต้ังคณะกรรมกำร
เพื่อด ำเนินกำรใน ข้อ (5) พนักงำนมหำวิทยำลัยซึ่งมำจำกกำรคัดเลือกกันเองจ ำนวนสองคน 

 4.6 สรุปข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของสัญญาจ้างกับค าสั่งจ้างบรรจุและแต่งตั้ง 
  สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร มีบันทึกข้อควำม อว 0643/121 ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 
2563 เพื่อขอควำมอนุเครำะห์แก้ไขระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยลูกจ้ำง พ.ศ. 
2558 และด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงลูกจำ้งเปน็รำยบุคคล ให้มีระยะเวลำกำรจ้ำงจนถึงอำยุหกสบิปบีรบิรูณ์ 
โดยอธิกำรบดีได้มอบหมำยให้งำนวินัยและนิติกำรศึกษำข้อมูลและข้อแตกต่ำงระหว่ำงค ำสั่งจ้ำงกับสัญญำจ้ำง 
งำนวินัยและนิติกำรจึงได้สรุปข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของสัญญำจ้ำงกับค ำสั่งจ้ำงบรรจุและแต่งตั้ง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำย นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และ
นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ศึกษำรำยละเอียดให้ชัดเจน และ
ด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ โดยให้เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 5.1 ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
  งำนสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งฯ กองบริหำรงำนบุคคล ได้น ำข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรพิจำรณำ
อนุมัติเปลี่ยนช่ือต ำแหน่งบุคลำกรภำยในหน่วยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย                       
ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.2 การท าสัญญาจ้างบุคคลภายนอกให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
ท่ีเป็นส่วนราชการ 
               ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งรำยงำน                
กำรประชุมคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับกำรท ำสัญญำจ้ำงบุคคลภำยนอกให้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ                          
ที่เป็นส่วนรำชกำร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.3 การมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะด ำเนินกำรจัดส่งถ้วยพระรำชทำนให้แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อให้จัดพิธีรับถ้วยพระรำชทำนรำงวัลเยำวชนต้นแบบด้ำนดนตรีไทยกลุ่มเขต
กรุงเทพมหำนคร ระดับอุดมศึกษำของนำยชวลิต ลีนำบัว จำกวิทยำลัยกำรดนตรี เบื้องหน้ำพระฉำยำลักษณ์ 
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำเป็นเกียรติมอบรำงวัลแก่เยำวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยำวชนต้นแบบด้ำนดนตรีไทย ประจ ำปี  
พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหน่ึงล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดินและร่วมคัดสรรบุคคล/องค์กร 
เข้ารับรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี/นักบริหารดีเด่น/องค์กรดีเด่น ประจ าปี 2563 
  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้ส่งหนังสือเชิญเข้ำร่วมโครงกำรหนึ่งล้ำนควำมดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
และร่วมคัดสรรบุคคล/องค์กร เข้ำรับรำงวัล สตรีตัวอย่ำงแห่งปี /นักบริหำรดีเด่น / องค์กรดีเด่น ประจ ำปี 
2563 และเชิญชวนมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมคัดสรร เสนอช่ือบุคคล/องค์กร เข้ำรับรำงวัลกับโครงกำรหนึ่งล้ำน
ควำมดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยจะจัดข้ึนในวันศุกร์ที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมกองทัพอำกำศ  
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.5 การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ 
  กองนโยบำยและแผนขอแจ้งช่ือคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ แนวทำงกำรช้ีแจง และ                     
แผนกำรประชุมของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำร (อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ               
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ) ตำมก ำหนดกำรจะเข้ำช้ีแจง ระหว่ำงวันที่ 4 –  5 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ รัฐสภำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.6 หนังสือชี้แจงการโอนย้ายต้นสังกัดของสถาบันขงจ๊ือ (เพ่ิมเติม) 
  สถำบันขงจื๊อส ำนักงำนใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน เคยส่งหนังสือช้ีแจง
รำยละเอียดกำรจัดตั้งมูลนิธิกำรศึกษำภำษำจีนนำนำชำติมำแล้ว  และได้มีหนังสือมำช้ีแจงเพิ่มเติม                        
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ถึงกำรจัดตั้งมูลนิธิกำรศึกษำภำษำจีนนำนำชำติว่ำได้ด ำเนินกำรจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว หำกมีข้อหำรือเกี่ยวกับ
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ซึ่งฉบับเก่ำได้ลงนำมไว้เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 และจะหมดอำยุ             
ในวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 จึงเห็นควรให้ยึดควำมร่วมมือฉบับเก่ำไปจนกว่ำจะลงนำมฉบับใหม่ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.7 ก าหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เกษียณฯ                
ศรีฤดีเกษม) 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ก ำหนดจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
(เกษียณศรีฤดีเกษม) ในวันพุธที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.8 การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
  สำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รับหนังสือจำกบุคคลภำยนอก 
แจ้งควำมประสงค์ให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำสำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
  1. นำงสำวอชิรญำ   บุนนำค   ให้ทุนกำรศึกษำจ ำนวน 5,000 บำท  
  2. นำยวรวิทย์   โรจน์วัฒนะ  ให้ทุนกำรศึกษำจ ำนวน 5,000 บำท 
  3. นำงสำวคัทลียำ  โรจน์วัฒนะ  ให้ทุนกำรศึกษำจ ำนวน 10,000 บำท 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.9 สื่อมวลชนน าผลการส ารวจไปเผยแพร่ 
  ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ               
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 หลังมำตรกำรผ่อนปรนระยะที่ 5 โดยผลกำรส ำรวจได้               
ลงเผยแพร่ในหนังสือพมิพ์สยำมรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ เว็บไซต์ LINE TODAY เว็บไซต์ Hfocus และเว็บไซต์
ประชำไท  และควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหวยใต้ดิน โดยกำรส ำรวจได้ลงเผยแพร่ในสถำนีโทรทัศน์ MONO29 
หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ เว็บไซต์ LINE TODAY เว็บไซต์ TrueID และเว็บไซต์ 77 ข่ำวเด็จ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.10 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ            
แผนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส่งสรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุม     
เชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนงบประมำณมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.11 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ฯ ได้สรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
เรื่อง “กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams” ในวันอังคำรที่ 
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1092 อำคำร 10 ช้ัน 2 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.12 สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563 (ครั้งท่ี 2) 
  1) รำยช่ือผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัย              
รำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2563 (ครั้งที่ 2)  
  2) รำยช่ือผู้ที่ ไม่ เ ข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat)  ของสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2563 (ครั้งที่ 2) พร้อมบันทึกช้ีแจงกำรไม่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.13 ก าหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดท ำก ำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับผู้บริหำรคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.14 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้ส่งรำยงำนสรุปผลกำรจัดโครงกำร
พัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ             
เพื่อกำรน ำเสนอ” ระหว่ำงวันที่ 1 - 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 โดยเป็นกำรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่ำน
โปรแกรม Microsoft Teams 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 กองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19  
  รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19                 
มีงบประมำณที่ทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและผู้ร่วมบริจำค รวมเป็นเงินทั้งหมด 
2,702,103.34 บำท มีรำยกำรดังนี้  
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  1) ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษำ แบบทุนกำรศึกษำให้เปล่ำ วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บำท 
  2) ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษำ แบบกู้ยืมไม่คิดดอกเบี้ย วงเงินไม่เกิน 500,00 บำท                
(ไม่มีนักศึกษำกู้ยืม) จึงจัดสรรช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสำธิตฯ 100,000 บำท (คงเหลือ 400,000 บำท) 
  3) ช่วยเหลือบุคลำกรแบบกู้ยืมไม่คิดดอกเบี้ย วงเงินไม่เกิน 300,000 บำท มีบุคลำกรกู้ยืม 
จ ำนวน 14 รำย เป็นเงิน 70,500 บำท (คงเหลือ 229,500 บำท) 
  4) สนับสนุนเพื่อสำธำรณะประโยชน์ ทั่วไป วงเงินไม่เกิน 200,000 บำท ใช้ไปแล้ว
200,340 บำท (คงเหลือ -340) 
  รวมเงินที่ใช้ไปแล้ว จ ำนวน 370,840 บำท  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 การจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Team 
  ส ำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Team ส ำหรับ
รำยวิชำศึกษำทั่วไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัยที่ให้รำยวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำบังคับ และกลุ่มวิชำเลือก 
นักศึกษำต้องเรียนผ่ำน  Microsoft Team ขณะนี้ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้เตรียมในส่วนของรหัสผู้ใช้งำนของ
นักศึกษำช้ันปีที่ 1 ทุกคนเรียบร้อยแล้ว และก ำหนดกำรอบรมเพื่อเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย 
Microsoft Team ส ำหรับคณำจำรย์ ในวันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2563 (คณำจำรย์คณะครุศำสตร์) ในวันที่ 10 
สิงหำคม พ.ศ. 2563 (คณำจำรย์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์) และวันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
(คณำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 

 มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.3 การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งท่ี 3/2563 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ำงบุคคลเป็น
พนักงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  ครั้งที่  3/2563 เสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว             
โดยก ำหนดวันรำยงำนตัว ในวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2563 และปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ระหว่ำงวันที่ 7 – 8 
สิงหำคม พ.ศ. 2563 โดยมี 4 สำขำวิชำ ที่ไม่มีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและไม่มีผู้มำสมัคร ได้แก่ สำขำวิชำจิตวิทยำ 
คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำนำฏยศิลป์ศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ต ำแหน่งอำจำรย์               
ชำวต่ำงประเทศ สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำกำรจัดกำร และต ำแหน่ง
อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ำงบุคคลเป็นพนักงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเดจ็
เจ้ำพระยำ ครั้งที่ 3/2563 โดยให้ชะลอกำรเปิดรับสมัครของสำขำวิชำที่ไม่มีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและไม่มีผู้มำ
สมัคร ไว้ก่อน โดยคณะวิทยำกำรจัดกำร ได้ท ำบันทึกช้ีแจงขอสงวนอัตรำสำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
(หลักสูตรนำนำชำติ) เนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเปิดรับอีกครั้งหนึ่ง 

 6.4 การด าเนินการเรื่องหลักสูตร 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ             
ได้ด ำเนินกำรส่งข้อมูลหลกัสตูรต้ำนทุจรติศึกษำ (Anti-Corruption Education) ไปยังกระทรวงกำรอดุมศึกษำ 

http://hrmd.bsru.ac.th/job222/
http://hrmd.bsru.ac.th/job222/
http://hrmd.bsru.ac.th/job222/
http://hrmd.bsru.ac.th/job222/
http://hrmd.bsru.ac.th/job222/
http://hrmd.bsru.ac.th/job222/
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วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ด ำเนินกำรส่งควำมคืบหน้ำกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 และแบบสอบถำมข้อมูลเพื่อพัฒนำและขยำยผลลัพธ์หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
หลักสูตรพัฒนำทักษะก ำลังคนของประเทศ มี 15 หลักสูตร ให้ก ำหนดส่งภำยในวันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ.
2563 ด ำเนินกำรส่งแล้ว จ ำนวน 12 หลักสูตร ยังไม่ส่ง 3 หลักสูตร และหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
46 รำยวิชำ ด ำเนินกำรส่งแล้ว จ ำนวน 15 รำยวิชำ และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 31 รำยวิชำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา 12.20 น.  
 

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


