
๑ 
 

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 8/๒๕63 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

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

10. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
1๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๘. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๙. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
2๑. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๒. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
2๖. อำจำรย ์ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
27. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
29. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่7/2563 วันพฤหสับดทีี่ 3 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 13.00 น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ติดรำชกำร 
๒. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม ติดรำชกำร 
๓. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร 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) รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
6. นำยชำตรี คนงำนดี (แทน) รักษำกำรหัวหน้ำงำนพสัด ุ
7. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำ

มหำวิทยำลัย 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
๒. นำงสำววิลำวรรณ ดวงลิวงษ์ 
๓. นำงสำววรรณฤด ี แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย ์ พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ภาพยนตร์ เรื่อง MY RHYTHM "มายริท่ึม"  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐ์ เดชะปัญญำ ขอเข้ำน ำเสนอเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ภำพยนตร์
เรื่อง MY RHYTHM “มำยริทึ่ม” “ทุกคนมีจังหวะฝัน แต่มีกี่คนถึงฝัน” โดยจะเข้ำฉำยในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2563 ในโรงภำพยนตร์ในเครือ Major และ SF Cinema พร้อมกันทั่วประเทศ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.2 แนะน า รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี คนใหม่  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เนื่องจำกรองศำสตรำจำรย์ ดร.
อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบดี ได้เกษียณอำยุรำชกำร สภำมหำวิทยำลัยโดยกำรเสนอของอธิกำรบดี           
จึงมีมติแต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน ให้ด ำรงต ำแหน่ง รองอธิกำรบดี ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

ครั้งที่ 6/๒๕63 วันพุธที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2563 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้ 

 ระเบียบวำระที่ 6.1 แก้ไขมติที่ประชุม เป็น “รับทรำบ และมอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี 
ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี และรองศำสตรำจำรย์ ดร. พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัย
และพัฒนำ ดูแลกำรด ำเนินกำรวิจัยต่อไป และมอบหมำยผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำจัดท ำรำยงำน
รำยช่ือนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลั ย
ทรำบกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง” 

 ระเบียบวำระที่ 6.4 “กำรสอบสมรรถนะทักษะดิจิตอลของนักศึกษำใหม่” แก้ไขเป็น “กำรสอบ
สมรรถนะทักษะดิจิทัลของนักศึกษำใหม่” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลยั ครั้งที่ 6/๒๕63 โดยมีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 การร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบ สร้างกุฏิสงฆ์วัดบางไส้ไก่ (วัดลาว) 
  สืบเนื่องเรื่องวัดบำงไส้ไก่ได้ขอเชิญมหำวิทยำลัยร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคี สมทบ              
สร้ำงกุฏิสงฆ์วัดบำงไส้ไก่ทอด ณ วัดบำงไส้ไก่ (วัดลำว) ซอยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ             
ในวันอำทิตย์ที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ศำลำกำรเปรียญวัดบำงไส้ไก่ (วัดลำว) มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมสมทบสร้ำงกุฏิสงฆ์วัดบำงไส้ไก่ เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 73,999 บำท  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.2 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  สืบเนื่อง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมหำรือ 
ร่วมกับคณะและหน่วยงำนที่จัดท ำวำรสำร เพื่อหำข้อสรุป (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดท ำวำรสำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันที่  18 กันยำยน พ.ศ. 2563                    
ที่ประชุมลงมติว่ำ ขอให้เป็นที่ยอมรับ เนื่องจำกกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมได้มีกำรเปรียบเทียบกำรเก็บ
ค่ำธรรมเนียมวำรสำรในระดับเดียวกันของรำชภัฏทั่วประเทศที่อยู่ในฐำนเดียวกัน ได้ข้อสรุปโดยภำพรวม                 
กำรเก็บค่ำธรรมเนียมแตกต่ำงกนั คือ วำรสำรภำษำไทย อัตรำค่ำธรรมเนียมอยู่ระหว่ำง 1,000 – 3,000 บำท 
และวำรสำรภำษำอังกฤษ อัตรำค่ำธรรมเนียมอยู่ระหว่ำง 2,000 – 5,000 บำท  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ที่ เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดท ำประกำศฯ และน ำไปปฏิบัติ                      
เพื่อเป็นแนวทำงเดียวกันต่อไป  

 

 



๔ 
 

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

3.3 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 สืบเนื่อง มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสำยสนับสนุนและเพิ่มค่ำจ้ำงให้แก่พนักงำน
มหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน จึงได้มอบหมำย นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบคุคล
ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรบันทึก                
กำรปฏิบัติงำนประจ ำวันผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อน ำไปปฏิบัติต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ   

3.4 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ(ร่าง) ก าหนดการประชุม “ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

 สืบเนื่อง กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำน                       
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และ (ร่ำง) 
ก ำหนดกำรประชุม “ผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563” เพื่อติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน                   
กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 และมอบหมำย ประธำนแต่ละฝ่ำยด ำเนินกำร โดยก ำหนดประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ผลกำรด ำเนินงำน
กำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563” ในวันพุธที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว รองอธิกำรบดี อำจำรย์ 
ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
ตรวจทำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดให้รอบคอบและถูกต้อง ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563           
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563) งบประมาณแผ่นดิน, 
เงินรายได้ 
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผน  
ปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 
กันยำยน พ.ศ. 2563) งบประมำณแผ่นดิน, เงินรำยได้ เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ณ สิ้นเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ.2562 ถึง 31 สิงหำคม พ.ศ.2563) งบประมำณ
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แผ่นดิน,เงินรำยได้ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนพิจำรณำและเร่งด ำเนินกำร เบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมแผน           
ปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

 4.2 (ร่าง) สรุปรายการค าของบลงทุน (ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำร่ำงสรุปรำยกำรค ำของบลงทุน (ครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำแนกตำมหน่วยงำน และแนบข้อมูลประกอบวงเงิน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
เพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) สรุปรำยกำรค ำของบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

 4.3 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองเอกสำร
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองเอกสำรกำรประเมินคุณธรรมและ          
ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หำกมีกำรแก้ไขข้อมูล
เพิ่มเติม สำมำรถแจ้งรำยละเอียดไดท้ี่ อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก ด ำเนินกำร 

 4.4 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การก าหนดอัตราในการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุม
ราชการ 
  กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง กำรก ำหนดอัตรำในกำรขอเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรประชุมรำชกำร จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย
เพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

 ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ตัดข้อควำม “ต้องมิได้เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร” ออก ในรำยกำรค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
วิทยำกรภำยในมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่องกำรก ำหนดอัตรำในกำรขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  
และกำรประชุมรำชกำร หำกมีกำรแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถแจ้งรำยละเอียดได้ที่ อำจำรย์มรกต ภู่ทอง  
ผู้ช่วยอธิกำรบดี ด ำเนินกำร และมอบหมำยนิติกรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนให้อธิกำรบดีลงนำม  
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 4.5 (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้าย 
วันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2564 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกับสมำคมศิษย์เก่ำฯ ก ำหนดจัดกิจกรรม
สัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์          
(ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 ในวันที่ 17 – 19 มกรำคม พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำ (ร่ำง)          
ค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำยวั นพิรำลัยสมเด็จ
เจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำน
วันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564  เพื่อก ำหนดกำร
ประชุมเตรียมงำนในล ำดับต่อไป 

 4.6 ขอความอนุเคราะห์ 
  เนื่องด้วยนำงสำวดวงตรำ พยัคฆ์โส ต ำแหน่งหัวหน้ำงำนสวัสดิกำร กองกลำง  ส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประสบเหตุภัยธรรมชำติ มีฝนตกหนัก พำยุลมแรงท ำให้บ้ำนที่อยู่อำศัยติดริมน้ ำ เกิดกำรยุบตัวลง 
ในคลองบำงหลวง ซอยวัดประดิษฐำรำม และขณะนี้ยังขำดทุนทรัพย์ในกำรซ่อมแซมบ้ำน เนื่องจำกฐำนะทำง
บ้ำนยำกล ำบำกไม่มีที่อำศัยนอน เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนของ นำงสำวดวงตรำ  พยัคฆ์โส                
จึงขอควำมอนุเครำะห์จำกมหำวิทยำลัยฯ สนับสนุนตำมแต่เห็นสมควร เป็นค่ำซ่อมแซมที่อยู่อำศัย จึงน ำเข้ำ            
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในกำรช่วยเหลือ นำงสำวดวงตรำ พยัคฆ์โส จำกกำรประสบเหตุภัยธรรมชำติ และ
มอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ด ำเนินกำร น ำเข้ำ              
ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนเพื่อให้ควำมช่วยเหลือต่อไป 

 4.7  ผลการแข่งขันแอนิเมชั่นระดับนานาชาติ 
  สำขำวิชำแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษำจ ำนวน  
5 คน เข้ำร่วมกำรแข่งขันแอนิเมช่ันระดับนำนำชำติ ในงำน IAC International Animation Challenge 
2020 ระหว่ำงวันที่ 4 – 17 กันยำยน พ.ศ. 2563 ซึ่งผลกำรแข่งขัน นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ           
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ 2 รำงวัล เพื่อให้เกิดขวัญและก ำลังใจแก่นักศึกษำ จึงขอควำม
อนุเครำะห์มหำวิทยำลัยสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้นักศึกษำที่ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้นักศึกษำที่ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด
แข่งขันกิจกรรมทำงวิชำกำร พ.ศ. 2560 จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ด ำเนินกำรพิจำรณำสนับสนุน
ทุนกำรศึกษำให้นักศึกษำที่ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมทำงวิชำกำร 
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 4.8  การเลือกรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 1 คน 
  ตำมที่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด ได้เกษียณอำยุรำชกำร ส่งผลให้
ต ำแหน่งรองอธิกำรบดีและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั จำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบรหิำรต้องหมดวำระไปด้วย เพื่อให้
องค์ประกอบของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย          
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรง
ต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2547 ตำมข้อ 5 (1) ซึ่งระบุว่ำ “กรรมกำรจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี จ ำนวน
สองคน ให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีสิทธิเลือก” เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรเป็นไปตำมข้อบังคับฯ ดังกล่ำว ฝ่ำยเลขำนุกำรจึงน ำเรื่องเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย เพื่อร่วมกัน พิจำรณำเลือกรองอธิกำรบดี จ ำนวน 1 คน เป็นกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัย จำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย         
เพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลกำรเลือกรองอธิกำรบดี เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่ง
บริหำร คือ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน 

 4.9  รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษา  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำที่เข้ำศึกษำ ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
  2) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 – 
2561 ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 (เพิ่มเติม) 
  3) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
  4) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงเสนอรำยช่ือนักศึกษำที่ผ่ำนเงื่อนไขกำรได้รับทุน 
ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 (รอบเพิ่มเติม) เนื่องจำกผู้สอนได้ส่งผลกำรเรียนเพิ่มเติม จ ำนวน  
9 รำย และเสนอรำยช่ือนักศึกษำที่ผ่ำนเงื่อนไขกำรได้รับทุน ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
ประกอบด้วย นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปี 2560 ได้รับทุนจ ำวน 29 รำย นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปี 2561  
ได้รับทุนจ ำนวน 41 รำย และนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปี 2562 ได้รับทุนจ ำนวน 42 รำย ตำมบัญชีรำยช่ือ 
ที่แนบท้ำย จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรรำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้อง 
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 4.10 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คณะกรรมการประจ า
คณะ พ.ศ. .... 
  กองบริหำรงำนบุคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
บำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย คณะกรรมกำรประจ ำคณะ พ.ศ. .... จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ พ.ศ. .... หำกมีกำรแก้ไขข้อมูลเพิ่มเพิ่ม สำมำรถแจ้งรำยละเอียดได้ที่ อำจำรย์มรกต ภู่ทอง   
ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำร             
และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 

 4.11 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คณะกรรมการประจ า
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... 
  กองบริหำรงำนบุคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ           
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย คณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน ส ำนัก ศูนย์ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกช่ือ 
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. .... จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย คณะกรรมกำร
ประจ ำสถำบัน ส ำนัก ศูนย์ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. ....   
หำกมีกำรแก้ไขข้อมูลเพิ่มเพิ่ม สำมำรถแจ้งรำยละเอียดได้ที่ อำจำรย์มรกต ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิกำรบดี และ           
นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล  ด ำเนินกำร และน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 

 4.12 สรุปตารางเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
  กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำสรุปตำรำงเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสำขำวิชำ 
ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและ
ทรัพย์สิน จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรสรุปตำรำงเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกลุ่มสำขำวิชำ ระดับปริญญำตรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และมอบหมำยทุกคณะที่สำขำวิชำมีค่ำปริมำณ (FTES) สูง ใน 10 อันดับแรก 
ท ำแผนเพิ่มประสิทธิภำพต้นทุนต่อหน่วยตำมสำขำวิชำเพื่อให้ค่ำปริมำณ (FTES) ลดลง และส่งข้อมูลให้          
กองนโยบำยและแผนเป็นผู้รวบรวม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2563  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 10/๒๕63 
ในวันพฤหัสบดทีี่ 15 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕63 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 10/๒๕63 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 รายงานผลการตรวจสุขภาพ คณาจารย์และบุคลากร ประจ าปี 2563 
  ฝ่ำยอนำมัย ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพ คณำจำรย์และบุคลำกร 
ประจ ำปี 2563 ในวันที่  18 กันยำยน พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นท่ี 5 
ประจ าปี 2563  
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือ      
เชิญชวนมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรจิตอำสำ 904 “หลักสูตรหลักประจ ำ” รุ่นที่ 5 
ประจ ำปี 2563 “เป็นเบ้ำเป็นแม่พิมพ์” ในระหว่ำงวันที่ 10 พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 หนังสือขอบคุณ และรายงานผลการจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2563   
  วัดบำงไส้ไก่ (วัดลำว)ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหำวิทยำลัยฯ ที่ได้บริจำคเงินร่วมทอดกฐิน
สำมัคคีและให้ที่จอดรถในมหำวิทยำลัยส ำหรับผู้เข้ำร่วมงำนดังกล่ำว และได้รำยงำนผลกำรจัดงำนทอดกฐิน
สำมัคคี ประจ ำปี 2563 เมื่อวันอำทิตย์ที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 สรุปผลความพึงพอใจต่อ “กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (เกษียณศรีฤดีเกษม)” 
  กองนโยบำยและแผน ได้ส่งสรุปผลควำมพึงพอใจต่อ “กิจกรรมงำนเกษียณอำยุรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เกษียณศรีฤดีเกษม)” เมื่อวันที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.6 สรุปจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกต้ังตัวแทนในคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
และตัวแทนในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
  กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส่งสรุปจ ำนวนผู้มำใช้สิทธ์ิเลือกตั้งตัวแทนในคณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย และตัวแทนในคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย ในวันที่  
15 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ณ ช้ัน 1 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ได้ส่งสรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมงำนมหกรรมสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมโครงกำรยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ระหว่ำงวันศุกร์ที่  
25 กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อำคำร 1 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ (MOOC) 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน   
  ฝ่ำยวิชำกำร คณะครุศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน 
โดยใช้ระบบออนไลน์ (MOOC) กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิตสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน  
เมื่อวันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำร 30 ช้ัน 7 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 ก าหนดการประชุมคณะผู้บริหารสัญจร    
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำก ำหนดกำรประชุมคณะผู้บริหำรสัญจร 
ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13, 17 – 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 4 จึงน ำเรียน
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 
ฉบับสมบูรณ์   
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดท ำแผนด้ำน
กำรอุดมศึกษำเพื่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับสมบูรณ์ และได้จัดส่งให้
มหำวิทยำลัย เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย ให้สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำ              
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กำรอุดมศึกษำที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนของประเทศ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 ขอเรียนเชิญเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพ่ือการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ”   
  ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ โดยสถำบันพัฒนำบุคลำกรแห่งอนำคต  
มีก ำหนดกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตร “กำรสร้ำง Infographic เพื่อกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ” ณ โรงแรม
ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหำนคร จึงได้เรียนเชิญมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่ำว จึงน ำเรียน
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดสอบแข่งขันให้กับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร   
  กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดสอบแข่งขันให้กับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ในวันอำทิตย์ที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียนให้           
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล         
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่อำชีพ” เมื่อวันที่  
21 กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 15 คณะวิทยำกำรจัดกำร  
  2) รำยงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์สู่นักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม กำรบริหำรกำรสอนของอำจำรย์ในยุค Disruption 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 ส าเนาพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับท่ี 713) พ.ศ. 2563  
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งส ำเนำพระรำช
กฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ 713) พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียน
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.15 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และ
ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรประสำนงำนสอบมำตรฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษ (TOEIC – Test of English for International Communication) เป็นผู้มำด ำเนินกำรสอบเอง 
โดยจัดสอบครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ในวันเสำร์ที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2563  
  2) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหำร
ผู้ติดตำมและผู้ประสำนงำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
  3) รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 ตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชน   
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรส่งข่ำว ที่ เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย 
ประจ ำเดือนกันยำยน 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยัทรำบ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 การก ากับติดตามงบประมาณแผ่นดิน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับติดตำม
งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 
2563 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
ส ำนักงบประมำณดังนี้ 
  1) รำยจ่ำยงบลงทุนที่ มีวงเงินต่ ำกว่ำ ๒ ล้ำนบำท ต้องด ำเนินกำรเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จ 
ในไตรมำส ๑ (สิ้นเดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  2) รำยจ่ำยงบลงทุนที่ มีวงเงินสู งกว่ำ ๒ ล้ำนบำท ต้องด ำเนินกำรเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จ 
ในไตรมำส ๑ (สิ้นเดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓)  
  จึงขอควำมร่วมมือหน่วยงำนที่รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เร่งด ำเนินกำร จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.18 รายงานสรุปการประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 
  อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ 
และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดุษฎี เทิดบำรมี ได้เข้ำร่วมประประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติกำรในกำรเตรียม              
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ควำมพร้อมสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล และได้รำยงำนสรุปกำรประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติกำรในกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล ในวันอังคำรที่ 20 ตุลำคม พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.19 ขออนุญาตน าทูตกิจกรรมประจ าการศึกษา 2563 เข้าแนะน าตัว 
  องค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำคณะต่ำงๆ ร่วมกับส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดกิจกรรม 
กำรประกวดทูตกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม
อำคำร 1 ช้ัน 4 ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ จึงขออนุญำตน ำทูตกิจกรรมประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เข้ำแนะน ำตัว  
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.20 การปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี
2/2564 
  ตำมที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ท ำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนในประเทศจีน ได้มีกำรรับนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ทั้งระดับปริญญำโท
และปริญญำเอกมำแล้วนั้น ในขณะนี้ได้จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์เนื่องด้วยเกิดสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของไวรัส COVID -19 และคำดว่ำนักศึกษำรุ่นดังกล่ำวจะเดินทำงเข้ำมำเรียนในมหำวิทยำลัย            
ในภำคเรียนที่ 2/2564 เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำว อธิกำรบดี  
ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรและกองอำคำรสถำนที่ฯ ด ำเนินกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและห้องเรียน  
อำคำร 12 ช้ัน 3 ทั้งช้ัน เป็นห้องเรียนส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยจึงขอควำม
ร่วมมือ คณะ/วิทยำลัย/ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน งดจัดตำรำงเรียนที่ห้องเรียนดังกล่ำว            
ในภำคเรียนที่ 2/2563 เป็นต้นไป และขอคืนพื้นที่ดังกล่ำวเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงต่อไป จึงน ำเรียนให้           
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 รายงานความคืบหน้าประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 และประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนนักศึกษาผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564  
  นำงสำวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
รำยงำนควำมคืบหน้ำประกำศฯ เรื่อง กำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในห ลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2564 และประกำศฯ เรื่อง กำรให้ทุนนักศึกษำผู้บ ำเพ็ญประโยชน์                  
ต่อมหำวิทยำลัย ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2564 ได้ด ำเนินกำรให้อธิกำรบดีลงนำมแล้ว          
จึงน ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 



๑๔ 
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 6.2 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามระบบ TCAS64 
  นำงสำวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามระบบ TCAS64 ขณะนี้มีจ ำนวนผู้สมัครเข้ำระบบ TCAS แล้ว 2,038  คน และ
ช ำระเงินค่ำสมัคร จ ำนวน 696 คน ก ำหนดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 และด ำเนินกำร
สอบสัมภำษณ์ในล ำดับต่อไป ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนได้เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสอบ
สัมภำษณ์เรียบร้อยแล้ว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 สรุปผลการประเมินตนเอง และทิศทางการพัฒนาภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สรุปผล
กำรประเมินตนเอง และทิศทำงกำรพัฒนำภำพรวมของมหำวิทยำลัย คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ เท่ำกับ 
4.38 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับสถำบัน ระหว่ำงวันที่ 3 - 5 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งให้                  
ที่ประชุมทรำบ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดงำนสืบสำนประเพณีลอยกระทง บ้ำนสมเด็จฯ ประจ ำปี พ.ศ. 
2563 ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2563 โดยช่วงเวลำ 08.00 น. - 14.00 น. มีกิจกรรมกำรแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทง ณ ลำนกิจกรรม อำคำร 1 ช้ัน 1 และช่วงเวลำ 16.30 - 22.00 น. จัดกิจกรรมกำรประกวด
นำงนพมำศ บ้ำนสมเด็จฯ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ณ ลำนกิจกรรม หน้ำอำคำร 11 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ                  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 ก าหนดการ “โครงการสร้างค่านิยมองค์กร “MORALITY” อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย  
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563  
  นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ก ำหนดกำร “โครงกำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กร “MORALITY” อนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับ
ปีใหม่ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2563 รำยละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบในครำวต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 



๑๕ 
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เลิกประชุม เวลา 17.30 น.  
 

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


