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การประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 9/๒๕63 
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

----------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา  อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด  รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ    บางเขียว  รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ   รองอธิการบดี 
5. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   รองอธิการบดี 
6. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   รองอธิการบดี 
7. อาจารย์มรกต    ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิการบดี 
8. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองคำสุก  ผู้ช่วยอธิการบดี 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
 

 ผู้ไม่มาประชุม 
  1. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์  ติดราชการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ติดราชการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  ติดราชการ 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

1. นางสาววิลาวรรณ    ดวงลิวงษ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. นายจักรชัย      ตระกูลโอสถ  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.3๐  น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ นำเสนอที ่ประช ุมให ้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย                      
รองอธิการบดี และผู ้ช่วยอธิการบดี ครั ้งที ่ 8/๒๕63 วันพฤหัสบดีที ่ 20 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา                  
14.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี                    
ครั้งที่ 8/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีการแก้ไขดังนี ้
   1. วาระท่ี 4.9 ขออัตราบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา แก้ไขมติที่ประชุมข้อที่ 3 จากเดิม “มอบรองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  
เอ่ียมสะอาด รองอธิการบดี สงวนงบประมาณรายบุคคลของนักศึกษาเก็บไว้เป็นกองกลางเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการที ่เหมาะสมต่อไป” แก้ไขเป็น “มอบรองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ                 
เอ่ียมสะอาด) คำนวณงบประมาณรายบุคคลของนักศึกษาในสาขาวิชาที่ขออัตรากำลังเพ่ิม เก็บไว้เป็นกองกลาง
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไป” 
    2. วาระที ่ 4.10 ขออัตราบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา                   
แก้ไขมติที่ประชุมข้อที่ 3 จากเดิม “มอบรองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี สงวน
งบประมาณรายบุคคลของนักศึกษาเก็บไว้เป็นกองกลางเพื ่อใช้ในการบริหารจัดการที ่เหมาะสมต่อไป”                 
แก้ไขเป็น “มอบรองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด) คำนวณงบประมาณ
รายบุคคลของนักศึกษาในสาขาวิชาที่ขออัตรากำลังเพิ่ม เก็บไว้เป็นกองกลางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ                  
ที่เหมาะสมต่อไป” 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระที่ 3.1 แผนโครงการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและวางแผนบริหารจัดการเพิ่มพื้นที่  
จอดรถยนต์ในมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี แจ้งต่อที ่ประชุมว่า ขณะนี ้ได้ยกเลิกการสร้าง               
ที่จอดรถใต้ดิน เนื่องจากอาจมีผลกระทบในการของบประมาณ โดยอยู่ระหว่างการจ้างงานเพื่อปรับแบบ                
การก่อสร้างให้เป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชน และ
การจ ัดการเร ียนการสอน เพื ่อของบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเง ินไม่เกิน 
25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ในการก่อสร้างต่อไป  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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วาระท่ี 3.2 ขอปิดกิจการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

สรุปเรื่อง 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี แจ้งต่อที ่ประชุมว่า โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอปิดกิจการเนื่องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า                
ที่ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนสะสม และขาดสภาพคล่องทางการเงิน                
จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารทำกำไรต่อไปได้ โดยจะปิดกิจการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป และขณะนี้อยู่หว่างการยื่นข้อเสนอของทางโรงพิมพ์ฯ ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพ่ือขอดำเนินการตามข้อเสนอต่างๆ ต่อไป 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระท่ี 3.3 ขอเปลี่ยนแปลงห้องสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และขอใช้พื้นที่เพิ่มเติม   

 
สรุปเรื่อง 
 นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้
ดำเนินการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เพื ่อเข้าพูดคุยในที ่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรห้องสำนักงานคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อไป  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 วาระท่ี 3.4 ขอความอนุเคราะห์เรื่องค่ารักษาสถานภาพให้แก่นักศึกษา  

 
สรุปเรื่อง 
 อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการ เรื ่องจ่ายค่ารักษา
สถานภาพ จำนวน 4 ภาคเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ให้แก่นางสาวจิตราพร 
บุญเกิด นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ เรียบร้อยแล้ว เพื่อศึกษาต่อ              
ให้จบในหลักสูตรต่อไป 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
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วาระที่ 3.5 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของสาขาวิชาการแพทย์               
แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในพื ้นที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                     
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี)  

 
สรุปเรื่อง 
   รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ประสานงานเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระท่ี 4.1 การเลือกคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกประจำมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

1. คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
2. มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ประจำมหาวิทยาลัยตาม ข้อ 5 (2) (3) และ (4) และได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ. 2563 และจัดทำประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
มหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกประจำมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน ดังนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ ์  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต  ทองสิน 
 3. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
 
วาระท่ี 4.2 ขอซื้อพันธบัตรรัฐบาล   

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่บัญชี 461-535966-0 กับธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) มียอดเงิน 721,096,730.69 บาท และยังไม่ครบกำหนด 
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การดำเนินการ 
 
 มหาวิทยาลัยได้หารือเกี่ยวกับการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ โดยได้รับข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน  
การจำหน่วยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นก้าวไปด้วยกันของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีระยะเวลาอายุพันธบัตรออมทรัพย์ 7 ปี ให้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 2.22 ต่อปี และการถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว ไม่มีผลกระทบใดๆ และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากได้รับอัตรา
ดอกเบี ้ยที ่สูงกว่า จึงเห็นควรให้ซื ้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ ่นก้าวไปด้วยกันของกระทรวงการคลัง  
จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 

 
มติที ่ประชุม อนุมัติการซื ้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ ่นก้าวไปด้วยกันของกระทรวงการคลัง จำนวน 
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) มอบกองคลังดำเนินการตามระเบียบต่อไป 
 
  วาระที่ 4.3 ขออนุมัติให้สงวนอัตราของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไว้สำหรับจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้วยเงินงบประมาณ (แผ่นดิน) ที่ทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุ สังกัดสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (ค.บ.) และขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยเงินงบประมาณบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 
ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรณีพิเศษ  

 
สรุปเรื่อง 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีข้าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการ 1 คน คือ ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ และอาจารย์ที่กำลังจะหมดสัญญาจ้าง อีก 1 คน คือ อาจารย์
ปุณยวัจน์ เปรมปรีดิ์ ซึ่งจะหมดสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) จึงได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และมีมติดังนี้ 

1. ขอสงวนอัตราของข้าราชการที ่เกษียณอายุราชการไว้สำหรับเพื ่อจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้วยเงินงบประมาณ (แผ่นดิน) ที ่ทดแทนอัตราข้าราชการเกษียณอายุ สังกัด สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (ค.บ.)  ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยฯ ได้อัตรากำลังทดแทนมา ทางสาขาวิชาฯ จะขออนุมัติจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน แทนอัตราที่เกษียณของ ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ 1 อัตรา  

2. ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ด้วยเงินงบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 
ของมหาวิทยาลัยฯ  สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) เป็นกรณีพิเศษ และขออนุมัติให้เริ่มจ้าง ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และได้กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์เพ่ือจ้างเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัย  

 

 จึงนำเข้าที ่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู ้ช่วยอธิการบดีร่วมกัน
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม 1.  เห็นชอบในหลักการ เรื่องการขอสงวนอัตราของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ มอบผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ  รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ศึกษา
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 



๖ 
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 2. การจ ้ างพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  1 อ ัตรา ด ้วยเง ินงบบำร ุ งการศ ึกษา (บ .กศ. )                                  
ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น เนื่องจากไม่ได้อยู่ในแผนกำหนดไว้ล่วงหน้า จึงไม่มีงบประมาณในการจ้างด้วยเงิน                
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ของมหาวิทยาลัยฯ มอบสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี บริหารจัดการได้ตามความเหมาะสม 
 
  วาระที่ 4.๔ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การเลือกกรรมการประเภทตัวแทนในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

กองบริหารงานบุคล ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เร ื ่อง การเล ือกกรรมการประเภทตัวแทนในคณะกรรมการบร ิหารกองทุนพนักงานมหาว ิทยาลัย  
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เพื ่อนำเข้าที ่ประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย                   
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 
2563 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการประเภทตัวแทนในคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จำนวน ๙ คน ดังนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.ปวิช    ผลงาม  ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง กรรมการ 
 4. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง  กรรมการ 
 5. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล  กรรมการ 
 6. นายพิสิฐ    วงศ์วัฒนากูล เลขานุการ 
 7. นางพิมพิศา     บรรเจิดศีล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นายพิศิษฐ์    บุญญาอธิมาตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นางสาวนิจวิภา    หนูนอก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 วาระที่ 4.๕ แผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง 

กองบริหารงานบุคล ได้จัดทำแผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อนำเข้าที่ประชุม  
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 

 



๗ 
 

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบ แผนการสรรหา และอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 
 สายวิชาการ รอบท่ี 1/2564 จำนวน ๘ อัตรา   
  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   1.1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) 
  2. คณะครุศาสตร์  
   2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) 
  3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   3.1 สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.) จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) 
   3.2 สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) 
  4. คณะวิทยาการจัดการ 
   4.1 สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) 
   4.2 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) 
  5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   5.1 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุง
การศึกษา) 
   5.2 สาขาวิชาโลจิสติกส์ จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) 
 สายสนับสนุน รอบท่ี 1/2564 จำนวน 3 อัตรา  
  1. กองนโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา                  
(เงนิงบประมาณแผ่นดิน) 
  2. กองบริหารงานบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุง
การศึกษา) 
  3. สำนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) 
 สายวิชาการ รอบปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 อัตรา 
  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   1.1 สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) 
  2. คณะครุศาสตร์ 
   2.1 สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) 
  3. คณะวิทยาการจัดการ 
   3.1 สาขาวิชาบัญชี จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) 
 สายสนับสนุน รอบปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา 
  1. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 
(เงินบำรุงการศึกษา) 
 
 
 
 



๘ 
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วาระท่ี 4.๖ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารหอพักช่อชงโค 
 

สรุปเรื่อง 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (หอพักช่อชงโค) ได้เปิดให้บริการด้านที่พักอาศัยให้กับ 

อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย โดยอาคารดังกล่าวได้ทรุดโทรมไปตาม
กาลเวลาเพราะใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงขอปรับปรุงระบบ เพ่ือให้สามารถกลับมาให้บริการได้ดังเดิม 
 
การดำเนินการ 
  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจึงขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคาร
หอพักช่อชงโค ทั้งสิ้น ๑๐,๖๔๔,๑๔๙.๔๕ บาท โดยใช้แหล่งงบประมาณดังนี้ 
   ๑. งบประมาณเงินรายได้จากการบริการตามภารกิจ จำนวน ๕,๖๔๔๑๔๙.๔๕ บาท 
   ๒. งบประมาณ บ.กศ. คงคลัง จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

  จึงนำเข้าที ่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกัน
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 
 
มติท ี ่ประช ุม อนุม ัต ิงบประมาณเพื ่อใช ้ในการปร ับปร ุงอาคารหอพักช ่อชงโค รวมทั ้งส ิ ้นไม ่ เกิน
๑๐,๖๔๔,๑๔๙.๔๕ บาท (สิบล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)                               
 
วาระที่ 4.๗ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน

ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕.. 
 

สรุปเรื่อง 
มหาวิทยาลัย ได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การ

จ่ายเงินค่าตอบแทนของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕..  เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ที่ 
14 กันยายน 2563 

 
มติที ่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕..  และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
  
 
 
 
 



๙ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 5.1 ขอเชิญเข้าร่วมต้อนรับองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  
 
สรุปเรื่อง 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมต้อนรับองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์   
รัตนสุวรรณ โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงนำเรียน 
ให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทราบ ในการประชุม ครั้งที่  
๙/๒๕63 วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
   
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 - ไม่มี – 
 
เลิกประชุม เวลา 11.30 น. 
 
 
     นายจักรชัย ตระกูลโอสถ  ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


