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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 7/๒๕63 

วันพฤหัสบดีท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 13.00น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

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.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบด ี
7. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๑๕. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร (แทน) คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๖. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๑๙. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๒๐. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๑. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน (แทน) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
2๔. อำจำรย ์ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
2๕. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ   แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่9/2563 วันพฤหสับด ี17 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 10.00 น. 
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30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำป ี คงอินทร ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๓7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐกิตต์ิ เหมทำนนท ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
42. อำจำรย์ณัฐพล บุญรกัษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
44. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทรก์ร ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๔7. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
48. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
49. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
54. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
56. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
๕7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
58. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
59. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
60. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
61. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นริันดร ์ สุธีนิรันดร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
62. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพย ์ นิธิธนวิวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
63. อำจำรยเ์ฉลิมทรพัย ์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
64. อำจำรยส์รอ้ยสุดำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
65. อำจำรย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
66. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล อุทำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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๖7. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
68. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
69. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
70 นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
71. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบด ี
๒. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบด ี

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ติดรำชกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ติดรำชกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 
4. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ติดรำชกำร 
5. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง ติดรำชกำร 
9. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ ติดรำชกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสัวี ศรีรำชเลำ ติดรำชกำร 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ ติดรำชกำร 
12. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร ติดรำชกำร 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย ติดรำชกำร 
๑๔. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี ติดรำชกำร 
15. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ ติดรำชกำร 
16. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย ติดรำชกำร 
17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักด ี ติดรำชกำร 
18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ ติดรำชกำร 
19. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ ติดรำชกำร 
20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรม ี ติดรำชกำร 
21. อำจำรย์ ดร.ธนเดช สอนสะอำด ติดรำชกำร 
22. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล ติดรำชกำร 
23. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม ติดรำชกำร 
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เข้าร่วมประชุม 
1. นำยชำตรี คนงำนดี (แทน) รักษำกำรหัวหน้ำงำนพสัด ุ
2. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
3. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำน 

สภำมหำวิทยำลัย 
 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

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

 
 เริ่มประชุม  เวลา 13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563 มีกำรประชุมในรูปแบบ
ออนไลน์ด้วย โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน และ อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์                 
รองอธิกำรบดี เข้ำร่วมประชุมออนไลน์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 1.2 การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย จะครบวำระ                    
กำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2563 ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนกำรเสนอช่ือผู้มีสิทธิได้รับ             
กำรสรรหำเป็นคณะกรรมกำรติดตำมฯ โดยก ำหนดให้เสนอช่ือหน่วยงำนละไม่เกิน 2 ช่ือ ถึงวันศุกร์ที่ 18 
ธันวำคม พ.ศ. 2563 (เวลำ 16.30 น.) ณ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั                        

ครั้งที่ 8/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕63  

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 8/๒๕63 โดยไม่มี
กำรแก้ไข  
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คณะกรรมการประจ า
คณะ พ.ศ. .... 
  สืบเนื่องกองบริหำรงำนบุคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย คณะกรรมกำรประจ ำคณะ พ.ศ. ....  ได้น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร                          
ด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำเสร็จสิ้นแล้ว และจะน ำเข้ำสภำมหำวิทยำลัยต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คณะกรรมการประจ า
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... 
  สืบเนื่องกองบริหำรงำนบุคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ           
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย คณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน ส ำนัก ศูนย์ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกช่ือ 
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของ
สภำมหำวิทยำลัย   

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา   
 4.1 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ เดือนตุลาคม 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563) งบประมาณแผ่นดิน,             
เงินรายได้   
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ เดือนตุลำคม 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง 
31 ตุลำคม พ.ศ. 2563) งบประมำณแผ่นดิน, เงินรำยได้ เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ     

มติท่ีประชุม เห็นชอบ รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ณ เดือนตุลำคม 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ตุลำคม พ.ศ. 2563) งบประมำณแผ่นดิน, 
เงินรำยได้  และมอบหมำยทุกหน่วยงำนพิจำรณำและเร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 4.2 (ร่าง) โครงการ/ ก าหนดการการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ “สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กับภูมิปัญญานานาชาติพันธุ์ อันเน่ืองมาจากฝ่ังธนบุรี” และการจัดงาน
วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2564 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) โครงกำร/ ก ำหนดกำรกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ 
“สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) กับภูมิปัญญำนำนำชำติพันธ์ุอันเนื่องมำจำกฝั่งธนบุรี”  
และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมหำศรีสรุิยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 เพื่อน ำเข้ำ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำรำยละเอียดดังเอกสำรแนบ     
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว และอำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม 
นัดหมำยกำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ “สมเด็จเจ้ำพระยำ        
บรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) กับภูมิปัญญำนำนำชำติพันธ์ุ อันเนื่องมำจำกฝั่งธนบุรี” และกำรจัดงำน            
วันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564  

 4.3 (ร่าง) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement 
Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ     

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยรองอธิกำรบดีแต่ละฝ่ำยด ำเนินกำร โดยส่งข้อมูลให้ งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำด ำเนินกำรต่อ ก่อนวันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. 2563  

 4.4 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญวันปีใหม่ ประจ าปี 2564 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีก ำหนดจัดโครงกำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กร 
“MORALITY” อนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 25 
ธันวำคม พ.ศ. 2563 และขอควำมอนุเครำะห์สนับสนุนของขวัญในงำนดังกล่ำว จำกคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร ท่ำนละ 1,000 บำท และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ท่ำนละ 500 บำท จึง น ำเข้ำ           
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ     

มติท่ีประชุม เห็นชอบ สำมำรถน ำส่งของขวัญได้ที่งำนพัสดุ ภำยในวันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2563  

 4.5 (ร่าง) ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  กองนโยบำยและแผนได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวน และจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จึงน ำเข้ำ                 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  และมอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.พิษณุ  บำงเขียว รองอธิกำรบดี และนำยอภิชำติ  สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน                 
หำรือเพื่อก ำหนดวันที่เหมำะสมในกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจดัโครงกำรประชุมสัมมนำ
ทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัย  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2563  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 11/๒๕63 
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕63 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 11/๒๕63 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ก าหนดการโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564
  มหำวิทยำลยั ได้จัดท ำก ำหนดกำรโครงกำรอนุรกัษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรบั
ปีใหม่ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 แนวการจัดสรรเงินตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำแนวกำรจัดสรรเงินตำมหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563              
เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 ก าหนดการจัดกิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรม             
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2563   
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท ำก ำหนดกำรจัดกิจกรรมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  
เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงละคร 
ศรีสุริยวงศ์ อำคำร 150 ปี มหำบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนำค) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 การตรวจสอบอักขรวิธี บรรดาศักดิ์ ราชทินนามของสามสมเด็จเจ้าพระยาและสายสกุล
บุนนาค   
  โรงเรียนสำธิต ได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบอักขรวิธี บรรดำศักดิ์ รำชทินนำมของสำมสมเด็จ
เจ้ำพระยำและสำยสกุลบุนนำค  จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารสัญจร ครั้งท่ี 1/2563 
  กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส่งสรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมคณะผู้บริหำรสัญจร               
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13,16,17 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุมอำคำร 1 ช้ัน 4  รำยละเอียด              
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.7 รายงานผลการรักษาราชการแทนอธิการบดี 
  อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี ได้สรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรรักษำ
รำชกำรแทนอธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 6-7 พฤศจิกำยน 2563 เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 ผลการพิจารณาพร้อมเรียนเชิญเข้ารับรางวัล “นวัตกรรมท้องถิ่น” ประจ าปี 2563 และ
รางวัล “ส่งเสริมนวัตกรรมท้องถิ่น” พุทธศักราช 2563 
  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้ส่งผลกำรพิจำรณำ และเรียนเชิญเข้ำรับรำงวัล “นวัตกรรมท้องถ่ิน” 
พุทธศักรำช 2563 ประจ ำปี 2563 และรำงวัล “ส่งเสริมนวัตกรรมท้องถ่ิน” พุทธศักรำช 2563 ดังนี้ 
  1) มหำวิทยำลัย ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณรำงวัล “นวัตกรรมท้องถ่ิน” ประจ ำปี 2563  
ด้ำนส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถ่ิน โครงกำร รอยลำวขลุ่ยบำงไส้ไก่  
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ได้รับประกำศเกียรติคุณรำงวัล “ส่งเสรมิ
นวัตกรรมท้องถ่ิน” ประจ ำปี 2563 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ 
  3) รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รับประกำศเกียรติคุณรำงวัล 
“ส่งเสริมนวัตกรรมท้องถ่ิน” ประจ ำปี 2563 ด้ำนเทคโนโลยีและพลังงำน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งแนวปฏิบัติกำรพิจำรณำ 
ควำมสอดคล้องของหลักสูตรของสถำบันอุดมศึกษำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  
ของอำจำรย์ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563”   
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส่งสรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำร “ผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563” เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2563 รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.11 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น เพ่ือเข้ารับ
รางวัล ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำประกำศฯ เรื่อง รำยช่ือผู้ได้รับกำรพิจำรณำเป็นผู้บริหำรและบุคลำกร
ดีเด่น เพื่อเข้ำรับรำงวัล ตำมโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 หนังสือขอบคุณ 
  มหำวิทยำลัย ได้รับมอบเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ของปี 2563 จำกร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัย  
เป็นจ ำนวนเงิน 40,816.71 บำท งำนสวัสดิกำร กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงได้ท ำหนังสือขอบคุณ  
ร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 รายละเอียดการด าเนินงานฯ /สรุปผลโครงการฯ และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ  ของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้จัดท ำรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนฯ /สรุปผลโครงกำรฯ และ
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในฯ  ดังนี ้
  1) กำรจัดท ำรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  2) รำยงำนสรุปผลกำรประชุมสัมมนำ เรื่อง “โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็น
เลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ.2563” เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
วิจิตร ศรีสอ้ำน ช้ัน 5 อำคำรอุดมศึกษำ 1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  
  3) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ
สถำบัน เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของงานพัฒนาระบบงานฯ กองบริหารงานบุคคล   
  งำนพัฒนำระบบงำนฯ กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว 
และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง ปลุกพลังชีวิตสู่ วิกฤต                
ในยุค New Normal ด้วยค่ำนิยมองค์กร MORALITY วันที่ 28 – 29 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ อีโค่ โคซี่ บีช 
ฟร้อนท์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี   
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรปฐมนิเทศบุคลำกรบรรจุใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 วันที่ 7 – 8 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
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  3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำแผนบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ในวันที่ 17 – 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 15 อำคำร 6  
  4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำ สนับสนุน และ
ส่งเสริมบุคลำกรสำยสนับสนุนให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ             
เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสื่อสำรทำงกำรแสดง 
ครั้งที่ 13” ณ โรงเรียนสำยศิลป์กำรละคร ถนนบรมรำชชนนี กรุงเทพมหำนคร   
  2) นำงสำวสรันยำ เสริมสร้ำงสุข และนำงสำวบุญสิติ อั งสุมำลี นักศึกษำสำขำวิชำกำร
ประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กำร ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “พิรำบดิจิทัล”               
รุ่นที่ 17  จัดโดยชมรมนักข่ำวสำยเทคโนโลยีสำรสนเทศสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ระหว่ำงวันที่ 6 – 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ณ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธำนี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา   
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล          
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหำสุนัข-แมวจรจัด และได้เผยแพร่ผลกำรส ำรวจเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้ำ หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ 
เว็บไซต์ LINE TODAY เว็บไซต์ประชำไท และเว็บไซต์ Theworldnews 
  2) รำยงำนผลโครงกำรกำรเข้ำร่วมจัดงำนแสดงผลงำนวิชำกำรวันนิทรรศกำร วิชำกำร
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563                
ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ จังหวัดนครนำยก  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 การแต่งตั้งกรรมการบริหารมูลนิธิคุรุปถัมภ์ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร   
  เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิคุรุปถัมภ์ในพระรำชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระบรม             
โอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ได้ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง จึงได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรฯ ชุดใหม่แทน 
ซึ่งมูลนิธิฯนี้เป็นมูลนิธิส ำคัญ เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏโดยตรง ส ำนักงำนกลำงมูลนิธิมหำวิทยำลัย              
รำชภัฏ จึงได้ส่งหนังสือเรื่อง กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรมูลนิธิคุรุปถัมภ์ในพระรำชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระบรม
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โอรสำธิรำชฯสยำมมกุฎรำชกุมำร เพื่อเรียนเชิญอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประธำน
กลุ่มภูมิภำค เป็นกรรมกำรมูลนิธิด้วย โดยมีเงื่อนไขว่ำ หำกกรรมกำรนั้นครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี
แล้วก็ให้ถือว่ำ ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรมูลนิธิไปโดยปริยำย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.18 ข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563   
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ส่งข้อมูลทำงวิชำกำร ประจ ำเดือน ธันวำคม 
2563 รำยละเอียดดังนี้ 
  1) รำยงำนสรุปผลกำรรับสมัคร ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ปีกำรศึกษำ 
2564 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรส่งและติดตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัยที่น ำส่งผ่ำนระบบ 
CHECO 
  3) สรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่ส ำนักงำนสีเขียว  
(KM For Green Office) 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.19 จ านวนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเข้าฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน   
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้ส่งจ ำนวนอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่เข้ำฝึกอบรมโครงกำร ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรกำรเรียนรู้ 
กับกำรท ำงำน “กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร คณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ” ในวันที่ 16 – 18 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 และวันที่  7 – 8 มกรำคม พ.ศ. 2564 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.20 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพ           
ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกรกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  2) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  3) สำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร
พัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ : กำรพัฒนำนักศึกษำกำรอบรมเขียนตอบ
ข้อสอบวิชำกฎหมำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อวันที่ 23 – 25 ตุลำคม 2563 ณ โรงแรมศุภำลัย  
ป่ำสัก รีสอร์ท แอนด์สปำ จังหวัดสระบุรี 
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  4) สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร มำตรฐำนระดับสำกลที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำร             
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย เรื่องกำรอบรมให้ควำมรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ส ำหรับมำตรฐำน
ระดับชำติ ECO Industry และ Green Industry เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
  5) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนฯ  
ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนตุลำคม 2563   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 รายงานความคืบหน้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Rajabhat Dataset Workshop 
2020”  
  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ รำยงำนควำมคืบหน้ำ
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “Rajabhat Dataset Workshop 2020” มีแนวควำมคิดในกำรพัฒนำฐำนข้อมลู                     
ที่สำมำรถเช่ือมโยงและน ำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้ง 38 แห่งได้ โดยมี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นเจ้ำภำพศูนย์กลำงในกำรประสำนเครือข่ำย
ข้อมูล ในครั้งนี้มีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร และกำรวำงแผนกำรรวบรวมข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ ซึ่งได้ก ำหนด
ตัวช้ีวัดอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ทุกรำชภัฏด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกัน และได้มีกำรพูดถึง พรบ. ข้อมูลข่ำวสำร                 
ส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 โครงการน าร่องให้บริการเอกสารทางการศึกษาแบบดิจิทัล Digital transcript 
  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ อธิกำรบดีได้มอบหมำยให้
อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี  และนำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ               
งำนทะเบียน เข้ำร่วมประชุมกำรแถลงข่ำวของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม            
อว. มีนโยบำยเพื่อขับเคลื่อนโครงกำรน ำร่องให้บริกำรเอกสำรทำงกำรศึกษำแบบดิจิทัล Digital transcript                 
โดยกระทรวง อว. จับมือร่วมกับเครือข่ำยพันธมิตร 3 แห่ง คือ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจทิัล ส ำนักงำนพฒันำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร และมหำวิทยำลัยมหิดล รวมทั้ง
มหำวิทยำลัยน ำร่องเดินหน้ำใช้แนวทำงกำรจัดกำรเอกสำรทำงกำรศึกษำแบบดิจิทัล (Digital Transcript)                 
เข้ำมำตอบโจทย์ในกำรบริหำรจัดกำรและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน นิสิตนักศึกษำ รวมถึง
ประชำชนผู้ใช้บริกำร ผ่ำนช่องทำงดิจิทัลได้ทุกที่ ทุกเวลำ และเกิดควำมคล่องตัวในโลกยุคปัจจุบัน  ทั้งนี้            
มีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 7 แห่งเข้ำร่วมน ำร่อง โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเข้ำร่วมด้วย  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.3 ความคืบหน้าโครงการ BSRU Smart University 
  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ควำมคืบหน้ำโครงกำร 
BSRU Smart University ในส่วนของบัตรนักศึกษำทำงธนำคำรกรุงไทยได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล
นักศึกษำเรียบร้อย และขณะนี้อยู่ในกระบวนกำรผลิตบัตรนักศึกษำ และธนำคำรกรุงไทยให้ควำมอนุเครำะห์
ช่วยท ำระบบในกำรเช่ือมต่อ และมหำวิทยำลัยเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยระบบได้ด ำเนินกำรติดตั้งเรียบร้อย แล้ว           
คำดว่ำในภำคกำรศึกษำ 2/2563 บำงส่วนที่เป็นบริกำรของนักศึกษำและกำรลงทะเบียน สำมำรถใช้งำน
ระบบได้ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 กัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร ปลูก สกัด น าไปใช้ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ศูนย์วิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงกำรอบรม “กัญชำทำง
กำรแพทย์แบบครบวงจร ปลกู สกัด น ำไปใช้” ในวันอังคำรที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09.00 – 16.00 น. 
ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา  แจ้งให้             
ที่ประชุมทรำบ ส ำนักกิจกำรนักศึกษำมีภำรกิจเข้ำร่วมถวำยพำนพุ่ม “วันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช”                 
จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยร่วมถวำยพำนพุ่มในช่วงเช้ำ ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 
2563 ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช (วงเวียนใหญ่)  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 การแจ้งข้อมูลข่าวสารในพ้ืนท่ีศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา  แจ้ดนาลาว รักษาการผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร ทุกต้นเดือนศูนย์กำรศึกษำฯ จะเข้ำร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ในอ ำเภออู่ทอง และสิ้นเดือนเข้ำร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนประจ ำจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงำนใดจะฝำกข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์ในพื้นที่อู่ทอง หรือหน่วยงำนในจังหวัดสุพรรณบุรีรับทรำบ สำมำรถแจ้งข้อมูลให้ศูนย์กำรศึกษำ             
อู่ทองน ำไปประชำสัมพันธ์ได้  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.7 บัญชีรายรับ - รายจ่าย การใช้เงินสวัสดิการมหาวิทยาลัย 
  นำงบุญเพ็ญ หงส์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ หน่วยงำนที่ได้รับเงิน
สวัสดิกำรให้ด ำเนินกำรจดัท ำบัญชีรำยรบั – รำยจ่ำย ส่งที่กองคลงั โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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เลิกประชุม เวลา 15.50 น. 
   
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


