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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 9/๒๕63 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 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. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร (แทน) คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๑๕. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
1๖. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
1๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
๒๐. อำจำรย์มนัสวี   พัวตระกูล (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชิุณ ี สำรสุวรรณ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๓. อำจำรย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจำรณ์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบรกิำรฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
2๕. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ติดรำชกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ติดรำชกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ติดรำชกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่1/2564 วันศุกรท์ี่ 8 มกรำคม พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 13.00 น. 



๒ 
 

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

4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ติดรำชกำร 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ ติดรำชกำร 
8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ ติดรำชกำร 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน ติดรำชกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ติดรำชกำร 
11. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ติดรำชกำร 
12. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ติดรำชกำร 
๑๓. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ติดรำชกำร 
14. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ติดรำชกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
๒. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
๓. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
4. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
5. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
6. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
7. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำ

มหำวิทยำลัย 
 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

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

 
เริ่มประชุม  เวลา 10.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 หนังสือรวบรวม “พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10”   
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ได้จัดท ำหนังสือรวบรวม “พระบรมรำโชวำทในพระบำทสมเด็จพระวชิร
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10” เพื่อกำรรวบรวมพระบรมรำโชวำทในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
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รัชกำลที่ 10 ในโอกำสพระรำชทำนปริญญำบัตร แก่กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นเวลำ
กว่ำ 41 ปี (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2521 - 2560)   

รับทราบ รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

ครั้งที่ 7/๒๕63 วันพฤหัสบดทีี่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/๒๕63 โดยไม่มีกำร
แก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
  3.1 การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  สืบเนื่องคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย จะครบวำระ                    
กำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ด ำเนินกำรในข้ันตอน
กำรเสนอช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับกำรสรรหำเป็นคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
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 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) งบประมาณ
แผ่นดิน, เงินรายได้ 
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ เดือนพฤศจิกำยน 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
ถึง 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563) งบประมำณแผ่นดิน, เงินรำยได้ เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนกระตุ้นและเร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ                   
ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 4.2  ขอหารือเงินฝากธนาคารครบก าหนด 
  ตำมที่ที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 11/2563 
ในวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติมอบให้อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี เสนอควำมเห็นเรื่อง    
กำรน ำเงินฝำกครบก ำหนด โดยอำจำรย์มรกต ภู่ทอง ได้เสนอเลือกธนำคำรกรุงเทพ บัญชีเงินฝำกประจ ำ          
7 เดือน ฝำก 15 ล้ำนบำท ด้วยมีผลตอบแทนสูง และระยะเวลำไม่ยำวนำนเกินไป จึงน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยขอน ำเงินฝำกธนำคำรกรุงเทพ บัญชีเงินฝำกประจ ำ 7 เดือน จ ำนวนเงิน 13 
ล้ำนบำท และน ำเงินอีก 2 ล้ำนบำทเข้ำสมทบในกองทุนพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย  

 4.3  การรายงานผลการด าเนินงานรายได้จากการบริการตามภารกิจ  
  คณะกรรมกำรรำยได้ในกำรจัดบริกำรที่เกิดจำกปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ ได้รำยงำนสรุปรำยรับ 
– รำยจ่ำย และกำรจัดสรรรำยได้ตำมภำรกิจปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อน ำแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ได้ทรำบผลกำรด ำเนินงำนและพิจำรณำกำรจัดสรรค่ำตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1) รำยงำนสรุปรำยรับ-รำยจ่ำย และกำรจัดสรรรำยได้ตำมภำรกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  2) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนรอบ 3 ปี เงินรำยได้ตำมภำรกิจ 
  3) แบบจัดสรรสวัสดิกำรหน่วยงำน 
  4) พิจำรณำร่ำงกำรจัดสรรค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยได้จำกกำรบริกำรตำมภำรกิจ 

 4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
พ.ศ. .... 
  งำนวินัยและนิติกำร ได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ           
ว่ำด้วยกำรให้ทุนพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. .... เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย              
เพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ท่ีประชุมร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
   1) ในข้อ 10 (1) ได้ก ำหนดให้ผู้มีสิทธ์ิขอรับทุนพัฒนำบุคลำกรต้องมีอำยุไม่เกิน 
45 ปีนั้น อำจเป็นกำรจ ำกัดอำยุของผู้มีสิทธ์ิขอรับทุนมำกเกินไป ซึ่งแนวโน้มในอนำคตมหำวิทยำลัย
จ ำเป็นต้องเปิดอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู หรือมีกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่
คณำจำรย์มำกยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มศักยภำพและพัฒนำทักษะควำมรู้ให้แก่คณำจำรย์สำมำรถไปสอนต่ำงสำขำวิชำได้ 
โดยศึกษำเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิขอรับทุนจำกกระทรวงศึกษำธิกำรหรือหน่วยงำนอื่นๆ กรณีผู้มีสิทธ์ิ
ขอรับทุนมีอำยุเกิน 45 ปีข้ึนไป ต้องได้รับอนุญำตหรืออนุมัติจำกอธิบดีก่อน เป็นต้น  
   2) กรณีที่คณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำอนุมัติให้บคุคลภำยนอกเปน็ผู้มีสิทธ์ิขอรับ
ทุนได้ อำจขัดกับค ำจ ำกัดควำมของ “ผู้รับทุน” ที่หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร 
และพนักงำนมหำวิทยำลัย สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  ดังนั้น ควรจัดท ำระเบียบฯ             
ว่ำด้วยกำรให้ทุนพัฒนำส ำหรับบุคคลภำยนอกโดยเฉพำะ 
   3) มอบนิติกรติดตำมกรณีกำรขอรบัทนุไปศึกษำในหลกัสตูรที่ไม่ใช่หลกัสูตรปริญญำ 
หรือหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งได้มีกำรหำรือในที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
แล้วนั้น ที่ประชุมมีควำมเห็นว่ำไม่อยู่ในเงื่อนไขของระเบียบฯ จึงไม่สำมำรถพิจำรณำกำรขอรับทุนได้  
   4) ควรระบุหรือเพิ่มเติมกรณีคณำจำรย์ขอรับทุนแต่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ และได้
ด ำเนินกำรชดใช้เงินทุนที่ได้รับและช ำระดอกเบี้ยตำมกฎหมำย เบี้ยปรับ 1 เท่ำ และปฏิบัติงำนชดใช้แล้ว            
หำกมีควำมประสงค์จะศึกษำต่อระดับปริญญำเอก โดยใช้เงินส่วนตัวและใช้เวลำไปเรียนบำงเวลำซึ่งไม่กระทบ
ต่อกำรปฏิบัติกำรสอน สำมำรถศึกษำต่อได้โดยไม่ขัดกับระเบียบฯ 



๕ 
 

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

   5) กรณีผู้มีสิทธ์ิขอรับทุนศึกษำต่อในระดับปริญญำบัตรอำจจะต้องจ ำกัดอำยุ            
เพื่อควำมเหมำะสม แต่กรณีขอรับทุนเพื่อศึกษำหรืออบรมในหลักสูตรประกำศนียบัตร หรือหลักสูตรระยะสั้น 
อำจไม่ต้องจ ำกัดอำยุส ำหรับผู้มีสิทธ์ิขอรับทุน 
   6) ควรศึกษำและพิจำรณำกำรก ำหนดคุณสมบัติอำยุของผู้มีสิทธ์ิขอรับทุนศึกษำ
อย่ำงรอบคอบเพื่อป้องกันกำรเกิดปัญหำฟ้องร้องในอนำคตได ้

มติท่ีประชุม รับทรำบ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรให้ทุนพัฒนำ
บุคลำกร พ.ศ. .... และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี อำจำรย์มรกต ภู่ทอง 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
ตรวจทำนควำมถูกต้องตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย และน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อร่วมกันพิจำรณำอีกครั้ง  

 4.5  สรุป (ร่าง) งบประมาณโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงาน 
วันคล้ายวันพิราลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำสรุปร่ำงงบประมำณโครงกำรจัดกิจกรรม
สัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยฯ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุม ในกำรใช้งบประมำณ
ไม่ว่ำจำกแหล่งใดต้องไม่เกินกรอบวงเงินที่ก ำหนด 

  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล เพิ่มเติมในที่ประชุม กำรจัดท ำโล่มอบให้ผู้ที่ท ำคุณประโยชน์
ให้แก่มหำวิทยำลัย ขณะนี้ ได้ด ำเนินกำรแจ้งหน่วยงำนให้ส่งรำยช่ือเพื่อจะด ำเนินกำรตั้งงบประมำณ                 
ในกำรจัดท ำโล่ แต่ยังไม่มีหน่วยงำนใดส่งรำยช่ือ จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้หน่วยงำนจัดท ำบันทึกข้อควำม             
เพื่อเสนอช่ือผู้ท ำคุณประโยชน์ให้แก่มหำวิทยำลัยในด้ำนต่ำงๆ กองบริหำรงำนบุคคลจะไดด้ ำเนินกำรจัดท ำโล่
มอบในงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยฯ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย อำจำรย์มรกต  ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี ตรวจสอบงบประมำณ
โครงกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติต้องไม่เกินกรอบวงเงินที่ก ำหนด และขอให้หน่วยงำน
ด ำเนินกำรเสนอช่ือผู้ท ำคุณประโยชน์ให้มหำวิทยำลัย เพื่อให้กองบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำรจัดท ำโล่มอบ          
ในงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยฯ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ต่อไป  

 4.6 (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประมวลจริยธรรม 
  ด้วยพระรำชบัญญัติมำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้องค์กรกลำงบริหำรงำน
บุคคลของหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่จัดท ำประมวลจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
และพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้สภำสถำบันอุดมศึกษำต้องจัดให้มีประมวล
จริยธรรมของนำยกสภำสถำบันอุดมศึกษำ กรรมกำรสภำสถำบันอุดมศึกษำ ผู้บริหำรและบุคลำกรของ
สถำบันอุดมศึกษำ และผู้เรียน  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ (ร่ำง) ค ำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำงประมวลจริยธรรม และมอบหมำย          
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี 
ด ำเนินกำรร่ำงรำยช่ือในค ำสั่งฯ และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำในครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 รายชื่อผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ประจ าปี  พ.ศ. 2563  
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ด ำเนินกำรรวบรวมรำยช่ือของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน ประจ ำปี พ.ศ. 2563 และได้แจ้ง  
ให้เข้ำรับรำงวัล ในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลและการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของกองบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กองบริหำรงำนบคุคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลและกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของกองบริหำรงำนบุคคล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร รวมทั้งสิ้น 15 คน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 การเข้าร่วมโครงการงานมอบรางวัลผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน
ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจ าปี 2562  
  กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ได้ให้กำรสนับสนุนงบประมำณในโครงกำรด ำเนินกิจกรรม
ด้ำนสิ่งแวดล้อมของเยำวชนภำยในมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้กับชมรมอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และคณะกรรมกำร
ประเมินโครงกำรฯ ได้พิจำรณำติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร Green Youth ของมหำวิทยำลัย
เรียบร้อยแล้ว โดยผลกำรพิจำณำประเมินอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนระดับเงิน กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม            
จึงได้ส่งหนังสือแจ้งมหำวิทยำลัยเข้ำรับโล่รำงวัลระดับเงิน ในโครงกำรงำนมอบรำงวัลผลกำรด ำเนินกิจกรรม
ด้ำนสิ่งแวดล้อมของเยำวชนภำยในมหำวิทยำลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจ ำปี 2562 ในวันที่ 14 
ธันวำคม พ.ศ. 2563 และเชิญผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหำ อำจำรย์ที่ปรึกษำชมรมฯ               
และผู้แทนนักศึกษำที่มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมฯ เข้ำร่วมโครงกำรงำนมอบรำงวัลฯ 
ระหว่ำงวันที่  13 - 14 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมที เค พำเลช กรุงเทพมหำนคร รำยละเอียด           
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 การขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย   
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอควำมร่วมมือ
มหำวิทยำลัย เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ประกำศคณะกรรมกำรคุรุสภำ เรื่อง ก ำหนดแบบใบอนุญำตประกอบ
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วิชำชีพทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนเป็นสมำชิกคุรุสภำ พ.ศ. 
2563 ไปยังผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัด และประชำชนได้รับทรำบ  
ทั่วกัน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 ขอส่งผลการส ารวจความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
  สถำบันคลังสมองของชำติ ได้ส่งผลกำรส ำรวจควำมพร้อมสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล  
และค่ำเฉลี่ยในกลุ่มมหำวิทยำลยัฯ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ต่อไป จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร 
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรโครงกำรสัมมนำกำร
จัดกำรโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทำงด้ำนโลจิสติกส์มำกยิ่งข้ึน ในวันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563            
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
   2) สำขำวิชำกำรบัญชี ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพือ่ยกระดับกำรจัดกำรศึกษำ
สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมกฎหมำยธุรกิจ” ในวันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563  
   3) สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน ได้รำยงำนสรุปผลโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับ             
กำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “อบรมทักษะกำรเป็นผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ครั้งที่ 13” ระหว่ำงวันที่  
21 - 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และ          
ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำนิติศำสตร์ ได้สรุปผลกำรจัดโครงกำรจัดท ำข้อสอบวัดผลกำรศึกษำ ประจ ำ          
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ในวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563  
  2) สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ได้สรุปผลกำรจัดโครงกำรพัฒนำหลักสูตร
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ : “อบรมเตรียมควำมพร้อมกำรสอบวัดระดับภำษำญี่ปุ่นและ
ภำษำเกำหลี” ในวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2563 วันที่ 4 และ 11 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.8 รายงานการเข้าร่วมพิธีประทานโล่รางวัลแก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น   
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมพิธีประทำนโล่รำงวัลแก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัย
จำกชุมชนดีเด่น ในวันที่ 2 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 ขอรายงานผลการประชุมทบทวนแนวทางการต่อสัญญาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ           
ทางวิชาการ (MOU) ออนไลน์    
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนผลกำรประชุมทบทวนแนวทำงกำรต่อ
สัญญำในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ออนไลน์ ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ และมหำวิทยำลัยนำนำชำติพนมเปญ รำชอำณำจักรกัมพูชำ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2563 ณ ห้องประชุมส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 ขอส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ   
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวที่ เกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 แก่สื่อมวลชน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ท่ีได้รับการพิจารณาเป็นบุคลากรท่ีได้สร้างชื่อเสียงจากการรับ
รางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการหรืออ่ืนๆ ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และภูมิภาค เพ่ือเข้ารับ
รางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำประกำศฯ เรื่อง รำยช่ือผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำเป็นบุคลำกร             
ที่ได้สร้ำงช่ือเสียงจำกกำรรับรำงวัลกำรประกวดผลงำนทำงวิชำกำรหรืออื่นๆ ในระดับนำนำชำติ ระดับชำติ 
และภูมิภำค เพื่อเข้ำรับรำงวัลตำมโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 
2564 จ ำนวน 14 รำงวัล โดยจะมอบรำงวัลให้แก่บุคลำกรที่ได้สร้ำงช่ือเสียง ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 
2563 ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 4 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 รายงานผลการรับสมคัรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ ครั้งท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564 (TCAS64) และรอบท่ี 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 (TCAS64) 
   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี 
ภำคปกติ ประเภทบริกำรวิชำกำร ครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (TCAS64) และรอบที่ 1 Portfolio ปีกำรศึกษำ 
2564 (TCAS64) รวมทั้งสิ้น 639 คน  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยคณบดีแต่ละคณะประชำสัมพันธ์นโยบำยและรำยละเอียดกำรรับ
สมัครให้คณำจำรย์ในสังกัดได้รับทรำบและปฏิบัติในแนวทำงเดียวกัน โดยค ำนึงถึงมำตรฐำนในกำรคัดเลือก
ผู้สมัครและกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มำสมัครเป็นส ำคัญ 

 6.3 การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษารูปแบบ Sandbox  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า รองอธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กระทรวง               
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก ำหนดกำรประชุมหำรือเกี่ยวกับแนวทำงในกำรจัด
กำรศึกษำรูปแบบ Sandbox เพื่อหำแนวทำงร่วมกันในกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำของมหำวิทยำลยัทั่วประเทศ 
โดยกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบ sandbox เป็นนวัตกรรมกำรจัดกำรอุดมศึกษำรูปแบบใหม่ที่มุ่งพัฒนำสรรถนะ
บัณฑิตให้ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร โดยกำรศึกษำในรูปแบบนี้ไม่ได้อยู่ภำยใต้ระเบียบฯ           
หรือข้อบังคับฯ ของเกณฑ์มำตรฐำนต่ำงๆ สำมำรถสรุปควำมส ำคัญได้ดังนี้ 
  1) กำรจัดกำรศึกษำรูปแบบ Sandbox สำมำรถเรียนควบคู่กับกำรท ำงำนได้ 
  2) เป็นกำรจัดกำรศึกษำที่ร่วมมือกับสถำนประกอบกำร และสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ ทุกเวลำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 ขอเชิญร่วมท าบุญต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 2564 ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนและส านักคอมพิวเตอร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนร่วมกับส ำนักคอมพิวเตอร์ก ำหนด
จัดงำนท ำบุญต้อนรับปีใหม่ ประจ ำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09.00 – 12.00 น.           
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทุกท่ำนร่วมท ำบุญและร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน         
ในวันและเวลำดังกล่ำว 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 รายการอาหารและสถานท่ีจัดซุ้มอาหารโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปรำยกำรอำหำรและสถำนที่จัดซุ้มอำหำรโครงกำรอนุรักษ์สืบสำน
วัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ ลำนอนุสำวรีย์
สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา 12.45 น.  

 

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


