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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 3/2564 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.00น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

 
ผู้มาประชุม 

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

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๔. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
1๖. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
1๗. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
๒๐. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๒. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ   แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
2๔. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
2๕. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
2๖. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
27. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
28. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่4/2564 วันพฤหสับดทีี่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 09.00 น. 



๒ 
 

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

ผู้เข้าประชุมออนไลน์ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรกึษำ 
๒. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๓. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
7. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
8. อำจำรย ์ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
๑๔. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำป ี คงอินทร ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสัวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
2๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมำย รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
2๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
2๕. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
2๖. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
28. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ รองคณบดคีณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
33. อำจำรย์ณัฐพล บุญรกัษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชฎำ  ผลพลู รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
36. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
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๓7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทรก์ร ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
39. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
40. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
42. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
๔7. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนันท์พัชร   อัศวเสมำชัย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
49. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
50. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรม ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
54. อำจำรยเ์ฉลิมทรพัย ์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
55. อำจำรยส์รอ้ยสุดำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
56. อำจำรย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
57. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมล อุทำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
58. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
59. อำจำรยจ์ำรุกิตต์ิ ดิษสระ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
60. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ ติดรำชกำร 
๒. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ ติดรำชกำร 

6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นริันดร ์ สุธีนิรันดร ์ ติดรำชกำร 

7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพย ์ นิธิธนวิวัฒน์ ติดรำชกำร 

8. อำจำรย์ ดร.ธนเดช สอนสะอำด ติดรำชกำร 

9. ดร.จ ำนงค์ ตรีนุมิตร ติดรำชกำร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
2. 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 ดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
อันเน่ืองมาจากระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ออกประกำศฯ เรื่อง แนวทำงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอันเนื่องมำจำกกำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยทรำบ 
โดยมีกำรเลื่อนจัดกิจกรรมกำรต่ำงๆ จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง และให้บุคลำกรสลับร้อยละ 50 สลับเวลำ
ท ำงำนในพื้นที่และปฏิบัติงำนที่บ้ำน (Work from Home) โดยยึดแนวปฏิบัติตำมประกำศ ฉบับที่ 2/2564 
ลงวันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2564 และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ให้ประชุมผ่ำนระบบ Online         
เป็นหลัก ส่วนกำรประชุม Onsite ให้ด ำเนินกำรได้เฉพำะที่จ ำเป็นเท่ำนั้น 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.2 การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กรณีกำรคืน
เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของนักศึกษำระดับปริญญำโท มีกระบวนกำรคืนเงินให้นักศึกษำอย่ำงไร เนื่องจำก
นักศึกษำยังไม่ได้รับกำรคืนเงิน  

  นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กองคลังได้ประสำนกับ
เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัย ในข้ันตอนกำรคืนเงินให้นักศึกษำต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร ฉะนั้นรอบนี้ขอให้เจ้ำหนำ้ที่
มำประสำนว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 

  อาจารย์มรกต  ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ในกระบวนกำรเบิกจ่ำยคงไม่มี
ปัญหำ แต่ข้ันตอนกำรท ำฎีกำต้องประสำนกันให้เข้ำใจว่ำหน่วยงำนจะเป็นผู้จัดท ำหรือไม่ บำงแหล่งเงิน           
กองคลังไม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้ ต้องให้เจ้ำของแหล่งเงินด ำเนินกำร ผู้ปฏิบัติต้องท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย อำจำรย์มรกต  ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และนำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ติดตำมและด ำเนินกำร              
คืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำให้เป็นไปตำมกระบวนกำรของมหำวิทยำลัย 

 1.3 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอแสดงควำมยินดีกับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
รังสรรค์ บัวทอง ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต่อเนื่อง 2 วำระ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.4 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอแสดงควำมยินดีกับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์             
ธีรถวัลย์  ปำนกลำง ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ต่อเนื่อง 2 วำระ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.5 ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอแสดงควำมยินดีกับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์           
เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำภำษำอังกฤษ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์             
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.6 ขอแสดงความอาลัยแด่บิดาของอาจารย์วิเชียร ทุวิลา 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอแสดงควำมอำลัยแด่คุณพ่อขวัญไชย ทุวิลำ
บิดำของอำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำพลศึกษำและนันทนำกำร รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู คณะครุศำสตร์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั                        

ครั้งที่ 3/๒๕64 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน พ.ศ. ๒๕64 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/๒๕64 โดยไม่มี
กำรแก้ไข  
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กรณีพบนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
   สืบเนื่องแถลงกำรณ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กรณีพบนักศึกษำ 
คณะวิทยำกำรจัดกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จ ำนวน 1 รำย นักศึกษำได้เข้ำรับกำรรักษำ
ตำมกระบวนกำรในกำรควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เรียบร้อยแล้ว ซึ่งยอดนักศึกษำของมหำวิทยำลัย          
ที่ได้รับแจ้งมีจ ำนวน 17 รำย โดยนักศึกษำไม่ได้เข้ำมำในพื้นที่มหำวิทยำลัย เนื่องจำกมหำวิทยำลัยจัดกำร
เรียนกำรสอนในรูปแบบ Online  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564   
  งำนข้อมูลสำรสนเทศฯ กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ     

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 
31 มีนำคม พ.ศ. 2564 และมอบหมำยทุกหน่วยงำนพิจำรณำและเร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 4.2 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการ ส านัก/
สถาบัน 
  1) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือก
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดให้มีกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
จำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร จ ำนวน 4 คน โดยเป็นตัวแทนจำก รองอธิกำรบดี จ ำนวน 2 คน ตัวแทนจำก
คณบดี จ ำนวน 1 คน และตัวแทนจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน จ ำนวน 1 คน 

  2) ผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร จำกผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนัก/สถำบัน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เรื่อง ผลกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรจำก ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/
สถำบัน ประกำศ ณ วันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 และหมดวำระลงในวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2564 

  เพื่อให้องค์ประชุมของสภำมหำวิทยำลัยมีควำมครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำก
ผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2547 คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย จึงด ำเนินกำรเลือกกรรมกำร              
สภำมหำวิทยำลัยจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนัก / สถำบัน ในครำวประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2564 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร จำกผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก/สถำบัน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง 

 4.3 ขอจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมทุนมนุษย์ 
  อำจำรย์ ดร.วิกรม ศุขธณี อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำพลศึกษำ ได้จัดท ำโครงกำรจัดตั้งศูนย์
พัฒนำนวัตกรรมทุนมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ในเรื่องของกำรพัฒนำท้องถ่ินตำมพระบรมรำโชบำยในหลวงรัชกำลที่ 10 และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ินระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่  3/2564 วันพฤหัสบดีที่   
29 เมษำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) ในเบื้องต้นอำจท ำเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบหำรำยได้ไปก่อน  
  2) พันธกิจของศูนย์พัฒนำนวัตกรรมทุนมนุษย์มีควำมซ้ ำซ้อนกับพันธกิจของคณะและศูนย์ /
ส ำนักต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ควรระบุพันธกิจที่ชัดเจนและไม่ซ้ ำซ้อนกับกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
  3) สถำนที่ตั้งหน่วยงำน (ส ำนักงำนช่ัวครำว) ควรมีมติจำกที่ประชุมสภำคณำจำรย์และ
ข้ำรำชกำรมำรับรอง 
  4) กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจในด้ำนกำรผลิตวิศวกรสังคม ในส่วนน้ีผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็น
ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมวิศวกรสังคมแล้วจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
  ๕) กรณีของมหำวิทยำลัยสวนดุสิตเป็นกำรจัดตั้งศูนย์ฯ มีวัตถุประสงค์หลักในกำรหำรำยได้
เข้ำมหำวิทยำลัย โดยใช้งบประมำณของศูนย์ฯ ในกำรบริหำรจัดกำรทั้งหมด ยกเว้นเงินเดือนของพนักงำนที่ใช้
งบประมำณของมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี              
และนำยพิสิฐ  วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำร และร่วมกันหำแนวทำง                
ที่ชัดเจน และหำรือในประเด็นต่ำง ๆ ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยกับผู้รับผิดชอบ
โครงกำรต่อไป  

 4.4 การด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
  กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ได้ส่ง เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564 โดยขอให้สถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมกำรจัดกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว เพื่อด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1) เสนอให้สภำบันอุดมศึกษำพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำร ตำมควำมในข้อ 13 ของ
กฎกระทรวงฯ เพื่อประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำและท ำกำรประเมิน
ตนเองตำมตัวช้ีวัดศักยภำพองค์กรและตัวช้ีวัดของแต่ละกลุ่มตำมที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด 
  2) เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกษำ 
แผนกำรผลิตก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำงตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือแผนพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ
ด้ำนอื่น ตำมควำมในข้อ 13 ของกฎกระทรวงฯ 
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  3) เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของ
สถำบันอุดมศึกษำแผนกำรผลิตก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำงตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือแผนพัฒนำ
สถำบันอุดมศึกษำด้ำนอื่นเพื่อขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ต่อ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่อเสนอแนะและให้ควำมเห็นชอบ ตำมควำมในข้อ 28 ของกฎกระทรวงฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี และ
อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนของกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ  และมอบหมำยคณะ
ทุกคณะศึกษำรำยละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในกำรของบประมำณในปี พ.ศ. 2566 ต่อไป 

 4.5 ขอหารือการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 3/2563 และภาคเรียนท่ี 1/2564 ของนักศึกษา 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอหำรือ            
กำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019            
(COVID-19) มีนักศึกษำจ ำนวนมำกสอบถำม เรื่อง กำรขอผ่อนผันกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ซึ่งแต่เดิม
หำกนักศึกษำยังไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจะไม่สำมำรถลงทะเบยีนเรยีนในภำคเรียนถัดไปได้ จึงขอหำรอื
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) เพื่อหำข้อสรุปและเตรียมกำรด ำเนินกำรต่อไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และอนุโลมให้นักศึกษำที่ยังไม่ช ำระค่ำธรรมกำรเนียมกำรศึกษำ สำมำรถ
ลงทะเบียนเรียนภำคฤดูร้อน 3/2563 และภำคเรียนที่ 1/2564 ได้  และมอบหมำยกองคลัง ด ำเนินกำร
ติดตำมกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของนักศึกษำในระดับต่อไป  

 4.6 ขอหารือเรื่องการเลือกบริษัทให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือฟรใีห้แก่นักศึกษา 
  อาจารย์มรกต  ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ขอหำรือเรื่องกำรเลือกบริษัทให้บริกำรเครือข่ำย         
มือถือฟรีให้แก่นักศึกษำ ทั้งเครือข่ำย AIS TRUE และ DTAC โดยปริมำณกำรซื้อขำยทั้ง 3 เครือข่ำย            
เสนอรำคำมำในจ ำนวน 500 สิทธ์ิข้ึนไป และหำกมีนักศึกษำใช้เครือข่ำย TOT และ MY BY CAT มหำวิทยำลยั
ก็จะด ำเนินกำรประสำนเครือข่ำยดังกล่ำวต่อไป ทั้งนีย้ังไม่ทรำบว่ำจ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนภำคฤดูร้อนที่
แน่นอน และนักศึกษำแต่ละคนใช้เครือข่ำยใดบ้ำง  

  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ เนื่องจำกมหำวิทยำลัยด ำเนินกำร
ซื้อสัญญำณอินเทอร์เน็ตให้แก่นักศึกษำโดยผูกกับเบอร์โทรศัพท์ที่นักศึกษำใช้อยู่ ดังนั้นจ ำนวนเครือข่ำยที่ใช้              
ก็จะมีควำมแตกต่ำงและมีจ ำนวนลดหลัน่กันไป ดังนั้นปริมำณกำรซื้อขำยและรำคำแต่ละเครอืข่ำยก็จะแตกตำ่ง
ตำมไปด้วย หลังจำกทรำบจ ำนวนของนักศึกษำแต่ละเครือข่ำยแล้วจะรำยงำนให้ทรำบในล ำดับต่อไป 

  อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ขอให้ครอบคลุม
ถึงนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำด้วย เนื่องจำกนักศึกษำเรียนออนไลน์เช่นกัน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม รองอธิกำรบดี อำจำรย์มรกต  ภู่ทอง 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี โดยให้เร่งด ำเนินกำรแจ้งนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนภำคฤดูร้อน เข้ำมำรับซิมบริกำร
อินเทอร์เน็ตฟรีก่อนกำรเปิดภำคเรียนฤดูร้อน 3/2563 ควบคู่กับกำรติดต่อบริษัทให้บริกำรเครือข่ำย
โทรศัพท์มือถือ และมอบหมำยนำงสำวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมและงำนทะเบียน ตรวจสอบ
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จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนภำคฤดูร้อน และสอบถำมเบอร์โทรศัพท์และเครือข่ำยที่นักศึกษำใช้            
เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษำอย่ำงเหมำะสมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
ครั้งที่ 4/๒๕64 ในวันพฤหัสบดทีี่ 22 เมษำยน พ.ศ. ๒๕64 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 จึงขอน ำมติย่อกำรประชุม
สภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/๒๕64 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทนอธิการบดี 
  รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่รักษำ
รำชกำรแทนอธิกำรบดี ในวันที่ 2 เมษำยน 2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2564 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ก าหนดการงานเปิดอาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และอาคารสันทนาการ            
และการกีฬา วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ก ำหนดกำรเปิดอำคำรเจ้ำพระยำอรรคมหำ
เสนำ (บุนนำค) และอำคำรสันทนำกำรและกำรกีฬำ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2564                 
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2564              
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่าง
หน่วยรับงบประมาณ ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ส ำนักงบประมำณ ได้ส่งหนังสือกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยรับงบประมำณ ส ำหรับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 โดยมีแผนภำพข้ันตอนด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร และ
งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรระหว่ำงหน่วยรับงบประมำณ พ.ศ. 2562 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.5 รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจ าห้องเรียนส่วนกลางฯ อาคาร 2, 3 
และ 12 จ านวน 40 ห้อง 
  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กองกลำง ได้รำยงำนกำรตรวจเช็คอุปกรณ์           
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจ ำห้องเรียนส่วนกลำงฯ อำคำร 2, 3 และ 12 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานผลการด าเนินงานศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564    
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนศูนย์อู่ทองทวำรวดี ประจ ำเดือน
มีนำคม พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุม
ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 สรุปรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Microsoft Word ส าหรับการจัดเอกสาร
ทางวิชาการ”   
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้สรุปรำยงำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้งำน Microsoft Word 
ส ำหรับกำรจัดเอกสำรทำงวิชำกำร” รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ ในวันที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่ำนโประแกรม Microsoft Teams จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียด 
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจ าปีการศึกษา 2563   
  หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู ได้รำยงำนผลกำรทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทำงวิชำชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครูประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  คณะมนุษยศำสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล 
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร ได้รำยงำนสรุปผลกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลัก
จริยธรรมวิจัย เมื่อวันที่ 9 มีนำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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  2) สำขำวิชำนิติศำสตร์ ได้สรุปผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำรจัดท ำข้อสอบวัดผลกำรศึกษำ 
ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 ในวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำขำวิชำนิติศำสตร์ 
(อำคำร 27 ช้ัน 10) 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 ขอส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรสน ำเสนอข่ำวที่เกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 แก่สื่อมวลชนฯ จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั 
ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
  ฝ่ำยวิชำกำรได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป   
โดยได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ และได้น ำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเพื่อให้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ควำมเห็นชอบ  
(ร่ำง) หลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) และได้ให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น   
ในบำงประเด็น ฝ่ำยวิชำกำร จึงขอน ำเรียนหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 ประกาศฯ เรื่อง การพัฒนาและการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
  ส ำนักคอมพิวเตอร์  ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง กำรพัฒนำและกำรทดสอบสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.)
ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 ขอรายงานผลก าไรส่วนเกินทุน ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบริหำร  
เงินลงทุนของมหำวิทยำลัยฯ จ ำนวน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย กองทุนส ำรอง  
เลี้ยงชีพ และกองทุนพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัย รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 340 ล้ำนบำท 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทั้ง 3 แห่ง ได้ด ำเนินกำรคืนก ำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่  
31 มีนำคม พ.ศ. 2564 มำจัดเก็บในบัญชีเงินฝำกของมหำวิทยำลัยฯ ตำมประเภทของกองทุนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังตำรำงสรุปดังแนบ จึงน ำเข้ำให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 แผนการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าท่ีของตนเองและประชาชนในชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  มหำวิทยำลัยได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมมี
ระเบียบวินัย เข้ำใจสิทธิหน้ำที่ของตนเองและประชำชนในชำติ ปีงบประมำณ 2564 จึงน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมเครือข่าย “วิศวกรสังคม (แม่ไก่)” มหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมเครือข่ำย “วิศวกรสังคม  
(แม่ไก่)” มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ มหำวิทยำลัย                
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย  (กบมส.) ทรำบ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียด           
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 4 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมเสวนำวิชำกำร และกำรแข่งขันตอบค ำถำม เชิงประวัติศำสตร์กรุงธนบุรี “ยืน 1 
กรุงธนบุรี” 
  2) กิจกรรมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์บ้ำนสมเด็จฯ ประจ ำปี 2564 
  3) กิจกรรมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
  4) กิจกรรมส่งเสริมค่ำนิยมควำมเป็นไทย “กำรประกวดสวมใส่ผ้ำไทย” 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.18 ระเบียบฯ และค าสั่งฯ ท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 
  สภำมหำวิทยำลัยได้ออกระเบียบฯ / ค ำสั่งฯ ที่ลงนำมโดยนำยกสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
  1) ระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
เฉพำะภำคกำรศึกษำที่ 2/2563 พ.ศ. 2564  
  2) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่  8/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
  3) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่  7/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัย (ค.อ.ร.)  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1 รายงานความคืบหน้าการรับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รำยงำนควำม
คืบหน้ำกำรรับทรำบหลักสูตรผ่ำนระบบ CHECO รวมจ ำนวนหลักสูตรทั้งสิ้น 99 หลักสูตร ผ่ำนกำรพิจำรณำ
และรับทรำบแล้ว จ ำนวน 63 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 63.63  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 ก าหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ JOB FAIR 2021 (ออนไลน์) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ก ำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ JOB FAIR 2021 (ออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 30 
เมษำยน พ.ศ. 2564 ผ่ำน Application ZOOM มีกำรเสวนำหัวข้อ "เทคนิคควำมส ำเร็จของกำรเป็น 
Youtuber ที่มีช่ือเสียง" โดย คุณสไปร์ท พัชร์ธีรัตน์ แหลมหลวง หรือ สไปร์ท บะบะบิ จำก ช่อง Sprite Bang 
เพื่อเป็นแนวทำงและทำงเลือกในกำรสร้ำงอำชีพให้แก่นักศึกษำ และกำรบรรยำยเทคนิคกำรเขียนเรซูเม่และ
ทดลองกรอกไปพร้อม ๆ กับนักศึกษำ โดย คุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ จำกบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จ ำกัด                  
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.3 ขอหารือเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ขอหำรือเรื่อง           
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตำมประกำศฯ ของกรุงเทพมหำนคร โดยให้
ปฏิบัติงำน Work from Home ถึงวันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ไปก่อน หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้
ทรำบอีกครั้ง 
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 6.4 โครงการประกวดการออกก าลังกายเพ่ือลดน้ าหนักรักษาสุขภาพ 
  มหำวิทยำลัยจะจัดโครงกำรประกวดกำรออกก ำลังกำยเพื่อลดน้ ำหนักรักษำสุขภำพ                 
เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ดูแลและรักษำสุขภำพ โดยจะมีรำงวัลให้กับหน่วยงำนและผู้ชนะเลิศ
ในวันปีใหม่ของมหำวิทยำลัย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ มอบหมำยรองศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ ด ำเนินกำร 

 6.5 การจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ ภาคเรียนท่ี 2/2563 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ฝ่ำยวิชำกำร            
ไดแ้จ้งสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ 2/2563 ภำยในวันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 แต่มหำวิทยำลยั
ได้ก ำหนดตำรำงสอนชดเชยเพิ่มอีก 2 สัปดำห์ ตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ดังนั้น             
จึงขอควำมอนุเครำะห์คณะผู้บริหำรประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนของท่ำนให้หลีกเลี่ยงกำรก ำหนด              
วันสอบปลำยภำคก่อนวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 และขอควำมอนุเครำะห์คณำจำรย์ทุกท่ำนค ำนึงถึง
นักศึกษำเป็นส ำคัญในกำรจัดกำรสอบออนไลน์ ขอให้เข้ำใจและด ำเนินกำรในวิธีที่ง่ำยและสะดวกต่อกำรปฏิบัติ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา 12.10 น. 
   
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


