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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 1/๒๕64 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.0๐ 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 ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล (แทน) คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
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. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๒. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด (แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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 
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่2/2564 วันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 13.00 น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนำนิมิตกูล ติดรำชกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ติดรำชกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ติดรำชกำร 
4. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ติดรำชกำร 
5. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ติดรำชกำร 
6. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ติดรำชกำร 
7. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ติดรำชกำร 
8. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.วลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
๒. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
๓. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
4. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
5. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
6. นำงสำวภำเกตุ     เรือนสอน (แทน) รักษำกำรหัวหน้ำงำนพสัด ุ
7. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
8. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

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

 
เริ่มประชุม  เวลา 09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2564   
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หน้ำที่ 11 ระเบียบวำระที่ 5.5 “ดร.ยรรยง  ภัทรเลำะ” แก้ไขเป็น “ดร.ยรรยง  ภัทรเลำหะ”   
หน้ำที่ 12 ระเบียบวำระที่ 5.6 “เข้ำเฝ้ำทูลละออกพระบำท” แก้ไขเป็น “เข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำท” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ 
สืบเนื่องกองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 บรรลุเป้ำหมำย เป็นไปตำมกระบวนกำรจัดท ำแผน และเกิดประสิทธิภำพสูงสุ ด               
จึงขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนด ำเนินกำรทบทวนร่ำงแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยด ำเนินกำรทบทวน SWOT Analysis (ปรับปรุง เพิ่มเติม 
แก้ไขตำมแบบฟอร์ม) และทบทวนแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ปรับปรุง 
เพิ่มเติม แก้ไข พร้อมระบุค่ำเป้ำหมำยของหน่วยงำนตำมแบบฟอร์ม) ทั้งนี้  ทุกหน่วยงำนได้ด ำเนินกำรจัดส่ง
เรียบร้อยแล้ว ได้ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ                    
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวนแผนฯ และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย                
ในโครงกำรทบทวนนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย (Retreat) ในวันที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2564 ต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

  3.2 การจัดซื้อ Zoom Meeting 
  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่องด้วยสถำนกำรณ์              
กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมีควำม
จ ำเป็นต้องจัดกำรประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนแอพพลิเคชัน ระบบ Zoom Meeting ซึ่งมหำวิทยำลัย                
ได้มอบหมำยให้ด ำเนินกำรจัดซื้อแพ็กเกจ 20 แอคเคำท์ ระยะเวลำ 1 ปี ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว                     
โดยประสำนให้แต่ละหน่วยงำนน ำไปบริหำรจัดกำรในกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำหรือกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.3 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563  
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ สืบเนื่องตำมที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีบันทึกข้อควำมช้ีแจง                    
กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2563 กองบริหำรงำนบุคคลขอแจ้งผลกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2563 คือ อำจำรย์ ดร.วิสิทธ์ิ โพธิวัฒน์ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ
ออกแบบกรำฟฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 3.4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Co-Payment)   
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หน่ึงฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
สืบเนื่องส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 6 ได้เรียนเชิญให้มหำวิทยำลัยฯ เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม
กำรจ้ำงงำนใหม่ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่ฯ โดยภำครัฐและภำคเอกชน (Co-Payment) เพื่อช่วยเหลือ
นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ ำงต่อเนื่องและผู้จบกำรศึกษำใหม่ได้มีงำนท ำ                   
มหำวิทยำลัยยังไม่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่ โดยภำครัฐและภำคเอกชน 
(Co-Payment) เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมีโครงกำร “อว.จ้ำงงำน” และ “1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย” ซึ่งขณะนี้
ได้ประกำศผลกำรจ้ำงงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับกำรจัดสรรจ ำนวนทั้งสิ้น 800 
อัตรำ มีผู้สมัคร จ ำนวน 680 อัตรำ ประกอบด้วยนักศึกษำ 170 คน บัณฑิต 327 คน และประชำชน 189 คน 
ยังขำด 120 อัตรำ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรเปิดรับสมัคร รอบที่ 3  

มตท่ีิประชุม รับทรำบ  

3.5 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต  
  อาจารย์สิริชัย เอ่ียมสะอาด รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ 
สืบเนื่องโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีประกำศฯ เรื่อง แนวทำงในกำรจัดกำร
เรียนรู้ในช่วงปิดโรงเรียน อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ขณะนี้กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เริ่มคลี่คลำยลง โรงเรียนจึงก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
  1) ระดับปฐมวัย ปิดโรงเรียนวันที่ 8 - 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 จัดกำรเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ให้กับนักเรียนเช่นเดิมตำมที่ได้ด ำเนินกำรมำแล้ว และเปิดโรงเรียนให้นักเรียนมำเรียนตำมปกติ              
ในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
  2) ระดับประถมศึกษำ จัดกำรเรียนรู้แบบสลับกันมำเรียนที่โรงเรียนเป็นรำยสัปดำห์ โดยเริ่ม
ในวันที่ 8 - 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ช้ัน ป.1 – ป. 3 มำเรียนที่โรงเรียน ส ำหรับช้ัน ป.4 – ป.6 ให้เรียน
ออนไลน์ที่บ้ำน ในสัปดำห์ต่อไปให้สลับกันจนกว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนำ 
2019 เข้ำสู่ภำวะปกติ 
  3) ระดับมัธยมศึกษำ ปิดโรงเรียนวันที่ 8 - 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 จัดกำรเรียนแบบ
ออนไลน์ให้นักเรียนเช่นเดิมตำมที่ได้ด ำเนินกำรมำแล้ว และเปิดโรงเรียนให้นักเรียนมำเรียนในวันที่ 15 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ส่วนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.6 (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ สืบเนื่อง ค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือกสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ตำมที่สภำคณำจำรย์
และข้ำรำชกำรจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 20 มีนำคม 2564 เพื่อให้กำรเลือกสภำคณำจำรย์
และข้ำรำชกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งและเป็นไปตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย ว่ำด้วยสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยจึงด ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเลือกสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 มีผู้สมัคร
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ประธำนและกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรยังไม่ครบถ้วน จึงขยำยเวลำกำรรับสมัคร ตั้งแต่วันที่    
15 - 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ระหว่ำงเวลำ 09.00 - 16.00น. ณ กองบริหำรงำนบุคคล ช้ัน 11 อำคำร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านัก
กิจการนักศึกษา 
  ด้วยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ จะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 4 ป ี
ในวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2564 เพื่อให้กำรด ำเนินงำน ของทั้ง 2 ส ำนัก เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไป
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ และวิธีกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน พ.ศ. 2547 มหำวิทยำลัยจึงได้ด ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำ ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักทั้ง 2 ส ำนัก ดังกล่ำว 
โดยกำรน ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 2 ส ำนักคือ 1. คณะกรรมกำรสรรหำ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2. คณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ            
เพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง 

มติท่ีประชุม 1) เห็นชอบ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม           
ดังรายนามต่อไปน้ี 
  1. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์  ประธำนกรรมกำร 
  2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  กรรมกำร 
  4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน   กรรมกำร 
  5. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์   ผลงำม   กรรมกำร 
  6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัชรำ  เดชโฮม   กรรมกำร 
  7. นำยชำตรี    คนงำนดี   กรรมกำร 
  8. นำงสำวกฤตยำ   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  9. นำงสำวกำนต์พิชชำ   แก้วมหำสุริยวงศ์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  2) เห็นชอบ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา             
ดังรายนามต่อไปน้ี 
  1. อำจำรย์ ดร.ปวิช   ผลงำม   ประธำนกรรมกำร 
  2. ศำสตรำจำรย์ ดร.เรณุมำศ  มำอุ่น   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  3. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ์   กรรมกำร 
  4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  กรรมกำร 
  5. อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน์  โพธ์ิเขียว  กรรมกำร 
  6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุธี   จันทร์ศรี  กรรมกำร 
  7. นำยชยนยุช    โอภำสวิริยะกุล  กรรมกำร 
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  8. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  9. นำงสำวนันทยำ   เกตุคง   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 4.2 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  จึงน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยแต่ละหน่วยงำนตรวจสอบรำยละเอียดอีกครั้ง หำกมีกำรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมให้แจ้งนิติกรด ำเนินกำร และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2564            
ในวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ร่วมกันพิจำรณำอีกครั้ง   

 4.3 การส ารวจรายชื่อเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯ  
  ตำมที่ส ำนักพระรำชวังได้ส่งหนังสือ เรื่อง พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้เข้ำเฝ้ำทูลละออง 
พระบำทฯ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ในวันที่ 12 
มีนำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้
ด ำเนินกำรส ำรวจรำยช่ือผู้บริหำรที่จะร่วมเดินทำงไปในวันดังกล่ำว จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพั นธ์ พ.ศ. 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย จ ำนวน 12 คน เข้ำเฝ้ำ
ทูลละอองพระบำทฯ โดยแจ้งรำยช่ือที่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว รองอธิกำรบดี และแบ่งกลุ่ม
เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  
  1) กลุ่มรองอธิกำรบดี จ ำนวน 2 คน  
  2) กลุ่มผู้ช่วยอธิกำรบดี จ ำนวน 2 คน 
  3) กลุ่มคณบดี จ ำนำน 3 คน 
  4) กลุ่มผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน จ ำนวน 4 คน 
  5) กลุ่มผู้อ ำนวยกำรกอง จ ำนวน 1 คน  

 4.4 (ร่าง) ก าหนดการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2564 และงานเปิดอาคารสันทนาการและการกีฬา อาคารเรียนรวมฯ และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
2564 ระหว่างวันท่ี 21 – 23 เมษายน พ.ศ. 2564  
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ 
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 และงำนเปิดอำคำรสันทนำกำรและกำรกีฬำ อำคำรเรียนรวมฯ 
และงำนเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2564 ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 เมษำยน พ.ศ. 2564 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ.
2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์             
(ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 และงำนเปิดอำคำรสันทนำกำรและกำรกีฬำ อำคำรเรียนรวมฯ และงำนเลี้ยง
สังสรรค์ปีใหม่ 2564 ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 เมษำยน พ.ศ. 2564 โดยให้ปรับแก้ไขตำรำงก ำหนดกำร            
ตำมข้อเสนอแนะของที่ประชุม และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว และอำจำรย์ ดร.ปวิช  
ผลงำม รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำร 

 4.5 การจัดเตรียมข้อมูลโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 
  มหำวิทยำลัย ได้มีก ำหนดจัดโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของ
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2564 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยจึงได้                   
ขอควำมอนุเครำะห์ให้ คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร (ส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์) จัดท ำแผนภำพรวมของหน่วยงำน 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ และจัดส่งไฟล์ข้อมูลน ำเสนอมำยังส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยภำยในวันจันทร์ที่ 22 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อด ำเนินกำรต่อไป  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว รองอธิกำรบดี และ
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรรวบรวมแผนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน และ
หน่วยงำนสนับสนุน ภำยในวันจันทร์ที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ร่วมกันพิจำรณำก่อนน ำเสนอต่อ           
ที่ประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัย ต่อไป 

 4.6  การผ่อนคลายกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยขออนุญาตเปิดประตูหลังชั่วคราว 
  ตำมประกำศกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่  18) ว่ำด้วยเรื่องกำรเปิดด ำเนินกำรกิจกรรม     
บำงอย่ำงได้ และประกำศมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 3/2564) ว่ำด้วยเรื่องให้บุคลำกรกลับมำปฏิบัติงำนตำมปกติ               
อีกทั้งมหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดสรรจ้ำงงำนจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม             
เพื่อให้กำรเดินทำง เข้ำ – ออก มหำวิทยำลัยมีควำมสะดวกและหลีกเลี่ยงปัญหำกำรจรำจร มหำวิทยำลัยจึงขอ
เปิดประตูหลังช่ัวครำว (บริเวณ อำคำร 7) แต่ยังคงไว้ซึ่งมำตรกำรคัดกรองตำมแนวทำงของกระทรวง
สำธำรณสุข โดยมอบหมำยหน้ำที่ให้ผู้ที่รับจ้ำงงำน อว. มำประจ ำจุดคัดกรองผู้เข้ำ – ออก ประตูหลัง โดยมี
ก ำหนดกำร เปิด – ปิด รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรผ่อนคลำยกิจกรรมของมหำวิทยำลัย โดยขออนุญำตเปิดประตูหลังช่ัวครำว 

 4.7  ข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ส่งข้อมูลทำงวิชำกำร ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 
2564 ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ปี
กำรศึกษำ 2564 
  2) รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2564 
  3) (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย กำรด ำเนินงำนระบบ
คลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564 
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  4) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรก ำหนดรหัสประจ ำ
วิชำ พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม 1) รับทรำบ กำรรำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ รอบที่ 1 
Portfolio ปีกำรศึกษำ 2564 และรำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ ปีกำรศึกษำ 
2564 
  2) เห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย กำรด ำเนินงำน
ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564 และมอบหมำยคณะทุกคณะตรวจสอบรำยละเอียดอีกครั้ง 
ก่อนน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยต่อไป  
   3) เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรก ำหนดรหสั
ประจ ำวิชำ พ.ศ. 2564 และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี และคณะทุกคณะ
ตรวจสอบรำยละเอียดอีกครั้งก่อนให้อธิกำรบดีลงนำมในล ำดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดทีี่ 21 มกรำคม พ.ศ. ๒๕64 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕64 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ประกาศผลและเชิญเข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2564 และ 
“บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 
  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้ส่งหนังสือ เรื่อง ประกำศผลและเชิญเข้ำรับรำงวัล “ควำมดีตอบแทน
คุณแผ่นดิน ประจ ำปี 2564 และรำงวัล “บุคคลตัวอย่ำงแห่งปี” พุทธศักรำช 2564 ได้แก่ 
  1. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับรำงวัล 
ควำมดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจ ำปี 2564 สำขำบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
  2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ
กำรประกำศเกียรติคุณรำงวัล “บุคคลตัวอย่ำงแห่งปี” พุทธศักรำช 2564 สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร ได้รับกำร
ประกำศเกียรติคุณรำงวัล “บุคคลตัวอย่ำงแห่งปี” พุทธศักรำช 2564 สำขำบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 แนวทางการด าเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(ฉบับท่ี 2) 
  กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ได้ส่งก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (ฉบับที่ 2) จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย
ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ี เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ประจ าปี 2563   
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้แจ้งรำยช่ือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระกรุณำ
โปรดเกลำ้โปรดกระหมอ่มพระรำชทำนเครื่องรำชอสิรยิำภรณ์อันเป็นทีเ่ชิดชูยิ่งช้ำงเผอืก และเครื่องรำชอิสรยิำภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ช้ันสำยสะพำย ประจ ำปี 2563 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว จ ำนวน 2 รำย 
ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และนำยวรพงษ์ วรรณศิริ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 สรุปค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.)             
ในประเด็นการถูกจ ากัดสิทธิการแต่งกายตามเพศสภาพ 
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำสรุปค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวินิจฉัย 
กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ (คณะกรรมกำร วลพ.) ในประเด็นกำรถูกจ ำกัดสิทธิกำรแต่งกำย  
ตำมเพศสภำพ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 
1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 
2564  
  มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดท ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 
ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               
(COVID – 19) 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ได้ส ำรวจควำมคิดเห็นต่อ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ซึ่งส ำรวจระหว่ำงวันที่ 25 – 29 
มกรำคม พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 
1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายชื่อผู้เข้ารับการจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ต าบล)   
  มหำวิทยำลัยได้ส่งรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรจ้ำงงำนตำมโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม              
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย/มหำวิทยำลยัสูต่ ำบล) จึงน ำเรียนให้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
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อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร            
อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวทำง      
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนและกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรอันเนื่องมำจำกกำรแพรร่ะบำดของเช้ือไวรสัโคโรนำ 
2019 (COVID – 19) ประกำศ ณ วันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับ                 
กำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติกำรข้ันตอนกำรน ำเข้ำ – ส่งออกสินค้ำระหว่ำง
ประเทศ” ณ ท่ำเรือ บริษัท สยำมคอมเมอร์เซียล ซีพอร์ท จ ำกัด วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563  
  2) สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัด
กำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “กำรเสริมสร้ำงทักษะและควำมเช่ียวชำญในกำรประกอบอำชีพทำงกำร
ท่องเที่ยว” ระหว่ำงวันที่ 23 – 24 มกรำคม พ.ศ. 2564 
  3) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับ                  
กำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โครงกำร สำนสัมพันธ์พี่น้องโลจสิติกส์ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 5 – 6 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563  
  4) สำขำวิชำกำรประกอบกำรธุรกิจ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับ    
กำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม (1) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ส ำหรบั
ผู้ประกอบกำรยุคดิจิทัล” และ (2) กำรอบรมเชิงปฏิบัติ “Digital Marketing เพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำร
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 - 2, 8 - 9 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
  5) สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดบั
กำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “กำรสัมมนำด้ำนกำรท่องเที่ยว กลุ่มควำมสนใจเฉพำะอุตสำหกรรมไมซ์” 
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 5.11 รายงานผลการอบรมการใช้งานระบบการประเมินตนเองและการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS)   
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี และอำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสกุ 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้เข้ำร่วมกำรอบรมกำรใช้งำนระบบกำรประเมินตนเองและกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ                
เชิงยุทธศำสตร์ เมื่อวันอังคำรที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ผ่ำนระบบ ZOOM และได้สรุปรำยงำนผล                
กำรอบรมฯ เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 
1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.12 รายงานจ านวนนักศึกษาต่างชาติเข้าใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563   
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนจ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำใหม่             
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ              
ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 สรุปประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  ฝ่ำยวิชำกำรได้จัดท ำสรุปประเด็นข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรของมหำวิทยำลัย  
จำกคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรในกำรประชุมสภำวิชำกำร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกรำคม      
พ.ศ. 2564 และข้อเสนอแนะจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิในกำรจัดโครงกำรประชุมเสวนำ เรื่อง “แนวทำง    
กำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรที่มีแนวโน้มนักศึกษำลดลง” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2564  
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่  1/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 ปฏิทินการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ฝ่ำยวิชำกำรได้ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป โดยมีข้ันตอนและกิจกรรม
ต่ำงๆ ในกำรพัฒนำหลักสูตร และได้จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ในวันอังคำรที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
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  1) งำนพัฒนำระบบงำนฯ กองบริหำรงำนบุคคล ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรศึกษำ
เรียนรู้กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยบุคคลของกองบริหำรงำนบุคคล วันที่ 3 – 4 ธันวำคม พ.ศ. 
2563 ณ พริบพันดำว โฮม แอนด์ แคมปิ้ง จังหวัดรำชบุรี 
  2) กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมโครงกำรอนุรักษ์สืบสำน
วัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ อำคำร 1 
ช้ัน 4 
  3) สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศำสตร์ฯ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
จัดโครงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำ
นักศึกษำกำรสัมมนำวิชำกำรและวิชำชีพในงำนออกแบบ ในวันพุธที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563  
  4) ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครอืข่ำยอำเซยีน ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพฒันำ
ควำมรู้ทักษะด้วยภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ 21 จ ำนวน 4 กิจกรรม ระหว่ำงวันที่ 10 – 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  5) กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อ “โครงกำรอนุรักษ์
สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 (กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมบุคลำกร)” 
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
  6) สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศำสตร์ฯ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  
จัดโครงกำรสัมมนำควำมรู้สู่วิชำชีพก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ ในวันพุธที่ 9 
ธันวำคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัย 
ได้ก ำหนดโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 2 พัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย             
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรด้ำนภำษำอังกฤษของผู้บริหำร 
คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย เพื่อส่งเสริมศักยภำพให้มีทักษะทำงภำษำที่พร้อมสื่อสำร พัฒนำ           
ในกำรท ำงำน เพิ่มประสบกำรณ์และสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่บุคลำกรในหน่วยงำน และเพื่อสร้ำงเจตคติที่ดีแก่
ผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยในกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก  
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว ในวันที่ 3 – 5, 8 – 10, 22 – 
25 มีนำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 16.30 – 19.30 น. ณ ห้อง 682 และห้อง 683 ช้ัน 8 อำคำร 100 ปี           
ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 6.2 โครงการอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจ าปี 2564 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ฝ่ำยวิชำกำร  
ไดช้ี้แจงไปยังคณะให้เสนอรำยช่ืออำจำรย์ต้นแบบด้ำนกำรสอน ประจ ำปี 2564 ตำมที่สมาคมเครือข่ายพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)  ได้ส่งรายละเอียดโครงการดังกล่าว              
โดยมหาวิทยาลัย ได้เสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 6.3 หนังสือศรีสมเด็จ’64 ของสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พุทธศักราช 2564 
  สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ ได้จัดท ำหนังสือศรสีมเด็จ’64 ข้ึนเพื่อเผยแพร่บทควำม
และประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) เนื่องในวันคล้ำย            
วันพิรำลัยสมเด็จเจำ้พระยำบรมมหำศรีสรุยิวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ให้บุคคลภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยทรำบ 

มตท่ีิประชุม รับทรำบ 

 6.4 การส่งผลแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1/2564  
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ กองบริหำรงำนบุคคลได้ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือแจ้งก ำหนดกำรส่งผลแบบประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร รอบที่ 1/2564 ไปยังทุกหน่วยงำนทรำบเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงำนส่งผลแบบประเมินผล                     
กำรปฏิบัติรำชกำร รอบที่ 1/2564 ภำยในวันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ กองบริหำรงำนบุคคล ช้ัน 11 
อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 แนวทางการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO 
  อาจารย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดโครงกำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง แนวทำงกำรกรอก
ข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ในวันอำทิตย์ที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 – 16.30 น.              
ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 15 อำคำร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ โดยจัดกำรประชุมเป็น 2 รอบ คือรอบเช้ำ              
และ รอบบ่ำย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 สอบถามความคืบหน้าการปรับปรุงพ้ืนท่ีด้านหลังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  อาจารย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ ขอสอบถำมควำมคืบหน้ำกำรปรับปรุงพื้นที่ด้ำนหลังส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ด ำเนิน
เรื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม หำแนวทำงด ำเนินกำรให้ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน  

 6.7 การปรับปรุงบริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา  แจ้งให้ที่
ประชุมทรำบ กำรปรับปรุงบริเวณ ช้ัน 1 อำคำร 1 กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมได้แจ้งว่ำได้ให้พื้นที่กับ
บริษัทเข้ำมำด ำเนินกำรแล้ว โดยใช้ระยะเวลำปรับปรุงเป็นเวลำ 45 วัน   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.8 แนวทางการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา  แจ้งให้         
ที่ประชุมทรำบ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมของนักศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส            
โคโรนำ 2019 ทุกกิจกรรมจะจัดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 
 6.9 การอบรมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจ าปีการศึกษา 
2563 (ภาคปกติ) 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีสุดท้ำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 (ภำคปกติ) ระหว่ำงวันที่ 13 – 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีก ำหนดกำรอบรมทั้งสิ้น 4 รอบ  

  รอบที่ 1 วันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลำ 09.00 - 12.00 น. 
  รอบที่ 2 วันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 - 16.00 น. 
  รอบที่ 3 วันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลำ 09.00 - 12.00 น. 
  รอบที่ 4 วันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 - 16.00 น. 
  โดยนักศึกษำสำมำรถสมัครเข้ำร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://dldc.bsru.ac.th/?p=933 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา 12.22 น.  
 

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


