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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 2/๒๕64 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.0๐ 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. 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. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
1๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมำย (แทน) คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๙. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๒๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
2๒. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๓. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๔. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
27. อำจำรย ์ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
28. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
30. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่3/2564 วันพฤหสับดทีี่ 8 เมษำยน พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 13.00 น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ติดรำชกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
๒. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
๓. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
4. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
5. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
6. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
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 13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย                

ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564  มีกำรแก้ไข ดังนี ้

ระเบียบวำระที่ 4.5 มติที่ประชุม บรรทัดที่ 3 “และมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนปรับแก้ให้มีควำมเหมำสม” 
แก้ไขเป็น “และมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนปรับแก้ให้มีควำมเหมำะสม” 

ระเบียบวำระที่ 5.2 “จำกเดิมเป็นเวลำ 09.00 น. ส่วนวันและสถำนที่คงเดมิ” แก้ไขเป็น “จำกเดิม
เป็นเวลำ 09.00 น. ส่วนวันคงเดิม สถำนที่เปลี่ยนเป็น ณ วังสระปทุม” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2564 โดยมีกำรแก้ไข  
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
3.1 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา   
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  แจ้งให้ที่ประชุม

ทรำบ กองบริหำรงำนบุคคล ได้น ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่มีกำรแก้ไขแล้วนั้น น ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ร่วมกันพิจำรณำ 
ที่ประชุมได้รับมอบหมำยให้น ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัย หำรือ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สนิท  ชุนดี กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ควำมว่ำ มหำวิทยำลัยสำมำรถ
ด ำเนินกำร (ร่ำง) ประกำศฯ ดังกล่ำวได้ก่อน เนื่องจำกกรอบอัตรำก ำลงัเป็นกรอบที่มำจำกกำรแบ่งสว่นรำชกำร
เป็นหลัก ซึ่งกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยจำกเดิม พ.ศ. 2549 ไม่มีแก้ไข ท ำให้กรอบของ
มหำวิทยำลัยน ำหน้ำกำรแบ่งส่วนรำชกำร ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกันควรด ำเนินกำรแบ่งส่วนรำชกำรก่อนได ้

อาจารย์ สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี กล่ำวเพิ่มเติม ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ำยอำเซียน คณะกรรมกำรชุดใหม่ได้ด ำเนินำกำรกำรจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ และมีควำมคืบหน้ำมำก
ข้ึน มีนักศึกษำต่ำงชำติเพิ่มมำกข้ึน เป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ และน ำงำนของส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์ฯ อยู่ภำยใต้วิทยำลัยนำนำชำติ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน กล่ำวเพิ่มเติม แนวคิดกำรจัดต้ังวิทยำลัยนำนำชำติ นักศึกษำชำวต่ำงชำติมีจ ำนวนมำกข้ึน 
ท ำให้ไม่ตอบโจทย์ชำวต่ำงชำติ เนื่องจำกไม่อยู่ภำยใต้วิทยำลัยนำนำชำติ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า รองอธิการบดี  กล่ำวเพิ่มเติม ในกรณีวิทยำลัย
นำนำชำติ มีควำมเห็นต่ำงว่ำ หำกเป็นวิทยำลัยนำนำชำติแล้วหน่วยงำนนี้จะเป็นหน่วยงำนจัดกำรเรียน               
กำรสอน ควรมีคณบดี รองคณบดี เพรำะฉะนั้น ค ำว่ำ “วิเทศสัมพันธ์ฯ” เป็นค ำที่ใหญ่กว่ำ และท ำหน้ำที่
สนับสนุน หรือประสำนงำนต่ำงประเทศ 

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กล่ำวเพิ่มเติม 
โครงสร้ำงของหน่วยงำน ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                    
โดยหลักโครงสร้ำงตำมกฎหมำยที่เป็นข้อบังคับแล้วไม่ได้มีหน้ำที่จัดกำรเรียนกำรสอน หำกจัดตั้งให้เป็น
โครงกำรวิทยำลัยนำนำชำติ และส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ เป็นผู้ดูแลและประสำนงำนจะถูกต้องกว่ำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำน
บุคคล ด ำเนินกำรน ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เข้ำที่ประชุมอีกครั้ง  
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3.2 (ร่าง) ก าหนดการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2564 และงานเปิดอาคารสันทนาการและการกีฬา อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) 
และงานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ 2564 ระหว่างวันท่ี 21 – 23 เมษายน พ.ศ. 2564   

มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำร กิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ 
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 และงำนเปิดอำคำรสันทนำกำรและกำรกีฬำ อำคำรเจ้ำพระยำ
อรรคมหำเสนำ (บุนนำค) และงำนเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2564 ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 เมษำยน 2564  
เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2564  
วันพุธที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   
 
มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ด ำเนินกำรปรับแก้ไข (ร่ำง) ก ำหนดกำรกิจกรรม
เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2564 และงำนเปิดอำคำร             
สันทนำกำรและกำรกีฬำ อำคำรเจ้ำพระยำอรรคมหำเสนำ (บุนนำค) และงำนเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ 2564 
ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 เมษำยน พ.ศ. 2564  และน ำฉบับจริงเข้ำที่ประชุมในครำวต่อไป  

 3.3 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การพัฒนาและการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง กำรพัฒนำและกำรทดสอบสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี เพื่อน ำเข้ำ  
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่   
24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 มติที่ประชุมมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ อำจำรย์ ดร.ปวิช      
ผลงำม รองอธิกำรบดี และอำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันพิจำรณำและ
ตรวจสอบรำยละเอียดใน (ร่ำง) ประกำศฯ ดังกล่ำว 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยฝ่ำยเลขำนุกำรฯ น ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง กำรพัฒนำและกำร
ทดสอบสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ฉบับจริงเข้ำที่ประชุมรับทรำบ          
ในครำวต่อไป   

 3.4 การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
  สืบเนื่องส ำนักพระรำชวัง ได้ส่งหนังสือ เรื่อง พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้เข้ำเฝ้ำทูล
ละอองพระบำทสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวันที่  
12 มีนำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ นั้น ส ำนักพระรำชวัง สวนจิตรลดำ  
ได้ส่งหนังสือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ร่นเวลำเข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำท จำกเดิมเป็นเวลำ 09.00 น. 
ส่วนวันคงเดิม และสถำนที่เปลี่ยนเป็น ณ วังสระปทุม โดยมหำวิทยำลัยได้จัดส่งรำยช่ือคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่จะเข้ำเฝ้ำไปยังส ำนักพระรำชวัง 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 3.5 แผนการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ควำมคืบหน้ำ
แผนกำรพัฒนำหลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลัยได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยมีกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรยกร่ำงหลักสูตรหมวด
วิชำศึกษำทั่วไป ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (ฉบับปรับปรงุ 
พ.ศ. 2564) และค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลกัสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และได้สรุปจ ำนวนรำยวิชำ 
หน่วยกิต และโครงสร้ำงหมวดวิชำศึกษำทั่วไป จะมีกำรวิพำกษ์หลักสูตรจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 16, 17 
และ 19 มีนำคม พ.ศ. 2564 หลังจำกนั้นจะมีกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และวิพำกษ์
หลักสูตรอีกครั้ง ในวันที่ 27 - 28 มีนำคม พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

3.6 แผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี  
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  แจ้งให้ที่ประชุม

ทรำบ สืบเนื่องมหำวิทยำลัยได้จัดท ำแผนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำปี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 กองบริหำรงำนบุคคล ได้ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือแจ้งเวียน   
ไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 มีนำคม พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

3.7 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่ องราชอิสริยาภรณ์                
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจ าปี 2563    

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ สืบเนื่องส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือแจ้ง
เกี่ยวกับกำรจ่ำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง 
มงกุฎไทย ประจ ำปี 2563 และกำรเข้ำรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และมีบุคลำกรบำงส่วนที่ ไม่ ได้ เ ข้ำรับ ให้บุคลำกรที่ ไม่ ได้ เ ข้ำรับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มำรับได้ที่กองบริหำรงำนบุคคล อำคำร 6 ช้ัน 11 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

3.8 ก าหนดการการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2564 
ครั้งท่ี 2  
  อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่อง
บัณฑิตวิทยำลัย ได้ส่งก ำหนดกำรกำรประชุมวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติและนำนำชำติ พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 2 “สหวิทยำกำรเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2564                     
ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเ ด็จเจ้ำพระยำ ในขณะนี้มีผู้แจ้ง                        
ควำมประสงค์เข้ำร่วมเพื่อน ำเสนอผลงำนวิจัย จ ำนวน 140 คน และผู้เข้ำรับฟังกำรน ำเสนอ จ ำนวน 160 คน                     
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ 
กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำ  (ร่ำง)                  

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำมกระบวนกำรจัดท ำแผน โดยสังเครำะห์และรวบรวมจำกทุกหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรทบทวนและ
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
เครือข่ำยนักวำงแผนฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2564 กองนโยบำยและแผน จึงได้เสนอ 
(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อน ำเข้ำ            
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป  

4.2  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 28 กุมภาพันธ์ 
2564   

งำนข้อมูลสำรสนเทศฯ กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ 28 กุมภำพันธ์ 2564 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                    
ณ 28 กุมภำพันธ์ 2564 และมอบหมำยทุกหน่วยงำนเร่งด ำเนินกำร กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นเป็นไปตำมที่ก ำหนด 

4.3  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารจัดการเงิน
รายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564  

สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ว่ำด้วย กำรบริหำรจัดกำรเงินรำยได้ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. 2564  เพื่อน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย กำรบริหำรจัดกำร             
เงินรำยได้ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. 2564 และมอบหมำยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำ 
หำกมีข้อเสนอแนะหรือแก้ไขให้แจ้งนิติกรด ำเนินกำร และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของ  
สภำมหำวิทยำลัยต่อไป  
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4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) 
สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งที่ 10/2563 ได้อนุมัติข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ พ.ศ.2563 โดยในข้อ 7 ได้ก ำหนดให้  
สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัย (ค.อ.ร.) นั้น ซึ่งประกอบด้วย 

1) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยเลือก จ ำนวนหนึ่งคนเป็น
ประธำน 

2) คณบดีหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะที่ไม่เป็นกรรมกำร 
สภำมหำวิทยำลัย ซึ่งเลือกกันเอง จ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร 

3) บุคลำกรซึ่งมิใช่ผู้บริหำรโดยค ำแนะน ำของสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ประเภท
ข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทละหนึ่งคน รวมจ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร 

4) ผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอกโดยค ำแนะน ำของอธิกำรบดี ซึ่งมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ  
ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนละหนึ่งคน รวมจ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร 

5) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นเลขำนุกำร 
ค.อ.ร. อำจแต่งตั้งบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีจ ำนวนไม่เกินสองคนเพื่อท ำหน้ำที่

เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร  
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอทุธรณ์และรอ้งทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลยั (ค.อ.ร.) 

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และมีองค์ประกอบครบถ้วน  ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2563 ในข้อ (2) “คณบดีหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกช่ือ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะที่ไม่เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งเลือกกันเอง จ ำนวนสองคน เ ป็น
กรรมกำร” จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) เพื่อให้คณบดีหรือหัวหน้ำ
หน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะที่ไม่เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเลือกกันเองจ ำนวน
สองคน เป็นคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัย (ค.อ.ร.)  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
และ อำจำรย์ ดร.สุรินทร์  ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  เป็นคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ำมหำวิทยำลัย (ค.อ.ร.) ตัวแทนคณบดีหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะที่
ไม่เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

4.5  การด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1) จัดท ำค ำสั่งที่ 3443/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองเอกสำรกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
(เอกสำร 1) 

2) ประกำศส ำนักงำน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (เอกสำร 2) 
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3) ปฏิทินกำรด ำเนินงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เอกสำร 3) 

4) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ Open Data Integrity and Transparency 
Assessment (OIT) กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (เอกสำร 4) 

5) รำยละเอียดกำรขอข้อมูล Open Data Integrity and Transparency Assessment 
(OIT) (O1 – O43) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เอกสำร 5) 

6) รำยช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกส ำหรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เอกสำร 6) 

7) แบบสอบถำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกส ำหรับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เอกสำร 7) 

8) รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมรับฟังประชุมช้ีแจง เรื่อง กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ           
และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เอกสำร 8)  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

4.6 (ร่าง) ประกาศต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางและข้อปฏิบัติในการด าเนินงาน และก าหนด
หลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนหลักสูตรควำมเป็นเลิศตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหำวิทยำลัย    
ได้จัดท ำร่ำงประกำศต่ำง ๆ   เพื่อใช้เป็นแนวทำงและข้อปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน และก ำหนดหลักสูตรควำม
เป็นเลิศตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหำวิทยำลัย ดังนี ้
 1) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง ตัวช้ีวัดควำมเป็นเลิศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
 2) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักสูตรควำมเป็นเลิศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 3) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
สนับสนุนเงินรำงวัลในกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรม งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และผลงำนที่โดดเด่น ของ
คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทำงและข้อปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน และ
ก ำหนดหลักสูตรควำมเป็นเลิศตำมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหำวิทยำลัย 
 1) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง ตัวช้ีวัดควำมเป็นเลิศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 2) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักสูตรควำมเป็นเลิศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
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 3) (ร่ ำง)  ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่ อง  หลักเกณฑ์                    
กำรพิจำรณำสนับสนุนเงินรำงวัลในกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรม งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และผลงำน              
ที่โดดเด่น ของคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ 

 4.7 (ร่าง) ค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการอบรม “แกนน าวิศวกรสังคม                
(แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” 
  มหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดจัดโครงกำรอบรม “แกนน ำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหำวิทยำลัย             
รำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 18 – 20 มีนำคม พ.ศ. 2564 จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรอบรม “แกนน ำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์” เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดัง
เอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำรอบรม “แกนน ำวิศวกร
สังคม (แม่ไก่) มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” และมอบหมำย รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ                   
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ และทุกฝ่ำย              
ที่เกี่ยวข้องเตรียมควำมพร้อมในทุกด้ำนให้เรียบร้อย 

 4.8 รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น  Smart  University 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้จัดโครงกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรสูก่ำรเป็น Smart 
University เมื่อวันอังคำรที่ ๙ มีนำคม ศกนี้ โดยมีวัตถุประสงค์กำรจัดงำนเพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และยกระดับของมหำวิทยำลัย ด้วยกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ  
ออกสู่สังคมภำยนอก และสื่อมวลชนทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ดังกล่ำว จ ำนวน  
๖๗ คน และไดผ้ลสรุปจำกโครงกำรฯ เป็นข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ 
  1) ให้ส่ง e-Mail address ของผู้จัดกำรข้อมูลประจ ำหน่วยงำนต่ำง ๆ 
  2) ให้ส่งประเด็นข่ำวตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด จ ำนวน ๕ เรื่อง ภำยใน วันพุธที่ ๓๑ มีนำคม 2564 
  3) หน่วยงำนต่ำง ๆ มีสกูปข่ำวแสดงผลงำนของตนเองออกสื่อมวลชน อย่ำงน้อยปีละ ๒ เรื่อง 
  4) เมื่อส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ จัดท ำสกูปข่ำวเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
ตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนเผยแพร่ (โดยใช้เวลำตรวจสอบ ๒๔ ช่ัวโมง) 

  อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่ำ 
กำรเผยแพรข่่ำวออกสูส่ังคมภำยนอก ควรมี Backlink กลับมำที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำด้วย  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรสู่กำรเป็น  Smart  University  
และมอบหมำยทุกหน่วยงำนสรุปกิจกรรม/โครงกำรที่น่ำสนใจ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ 
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ด ำเนินกำรจัดส่งข่ำว                        
อย่ำงน้อย 3 - 5 เรื่อง และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว รองอธิกำรบดี และอำจำรย์  
ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ ก ำกับติดตำม 
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 4.9 รายงานผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี และการสรุปความ
คืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสันทนาการ ด้านการกีฬา (อาคารจอดรถมอเตอร์ไซค์)  
  อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี และกองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม             
ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ และกำรสรุปควำมคืบหน้ำโครงกำร
ก่อสร้ำงอำคำรสันทนำกำร ด้ำนกำรกีฬำ (อำคำรจอดรถมอเตอร์ไซค์) เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ  

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง นโยบายและแนวทางการจอดรถจักรยานยนต์
อาคารสันทนาการด้านกีฬา มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) ควรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรขอท ำบัตรอนุญำตคีย์กำร์ดตำมควำมเหมำะสม 
  2) ควรเลือกใช้ค ำที่ถูกต้องและเหมำะสมระหว่ำง บัตรคีย์กำร์ด บัตรอนุญำตกำร์ด หรือบัตร
อนุญำตของมหำวิทยำลัย 
  3) ข้อ 4 (4) ห้ำมจอดรถจักรยำนยนต์ค้ำงคืนในบริเวณมหำวิทยำลัยและอำคำรสันทนำกำร
ด้ำนกีฬำ เว้นแต่บุคคลเดินทำงไปรำชกำร... แต่ในข้อ 7 (2) ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบรถจักรยำนยนต์น ำรถ
มำจอดค้ำงคืนเกิน 3 คืน... สรุปแล้วสำมำรถน ำรถจักรยำนยนต์จอดค้ำงคืนได้หรือไม่  
  4) ควรมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรน ำรถจักรยำนยนต์มำจอดในอำคำรสันทนำกำรด้ำนกีฬำ 

มติท่ีประชุม 1) รับทรำบ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ และกำร
สรุปควำมคืบหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสันทนำกำร ด้ ำนกำรกีฬำ (อำคำรจอดรถมอเตอร์ไซค์) และ
มอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งด ำเนินกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ 
  2) รับทรำบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง นโยบำยและแนวทำงกำรจอดรถจักรยำนยนต์อำคำร
สันทนำกำรด้ำนกีฬำ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรปรับแก้ไข (ร่ำง) ประกำศฯ  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
๕.1 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทนอธิการบดี 

อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่รักษำรำชกำร 
แทนอธิกำรบดี ระหว่ำงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ – 1 มีนำคม 2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.2 การซ้อมความเข้าใจการน าเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณไปจ่ายชดเชย
งบประมาณรายจ่ายท่ีพับไป 

ส ำนักงบประมำณ ได้ส่งหนังสือ เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจกำรน ำเงินงบประมำณรำยจำ่ยหรอืเงนิ
นอกงบประมำณไปจ่ำยชดเชยงบประมำณรำยจ่ำยที่พับไป เพื่อขอซ้อมควำมเข้ำใจในกำรน ำเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมำณไปใช้ชดเชยงบประมำณที่พับไป เพื่อให้สำมำรถเบิกเงินตำมที่ได้  
ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียด                 
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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๕.3 ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าปี 2564  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ก ำหนดจัดโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำน
นโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่  
18 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.4 รายงานผลก าไรส่วนเกินทุน ณ 31 มกราคม 2564  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบริหำรเงิน

ลงทุนของมหำวิทยำลัยฯ จ ำนวน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  
และกองทุนพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัย รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 340 ล้ำนบำท  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุน ทั้ง 3 แห่ง ได้ด ำเนินกำรคืนก ำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2564 มำจัดเก็บในบัญชีเงนิ
ฝำกของมหำวิทยำลัยฯ ตำมประเภทของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.5 ผลคะแนนการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
กองคลัง ได้สรุปผลคะแนนกำรเลือกประธำนและกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร   

เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่  2/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

๕.6 การขอความร่วมมือในการด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล                  
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จังหวัดสุพรรณบุรี  

ส ำนักงำนจัดหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งหนังสือขอควำมร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบล สร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ) จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีประเด็นเน้นย้ ำและขอควำมร่วมมือ ดังเอกสำรแนบ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ  

มตท่ีิประชุม รับทรำบ 

๕.7 ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประมวลจริยธรรม  
มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 486/2564                     

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำงประมวลจริยธรรม เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ทรำบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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๕.8 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ  
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ 

เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี ้
1) สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ

เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “กำรพัฒนำทักษะชีวิตด้ำนกำรเรียนและกำร
ประกอบอำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว” ในภำคกำรศึกษำที่ 2/2563 ในวันที่ 30 มกรำคม 2564 ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่ำนระบบ ZOOM รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

2) ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
ประจ ำเดือนมกรำคม – กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

3) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็ น
เกี่ยวกับวันตรุษจีน และผลกำรส ำรวจได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สยำมรัฐ เว็บไซต์ LINE TODAY เว็บไซต์ 
tap-magazine และเว็บไซต์ thailind4  

4) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับวันวำเลนไทน์ และผลกำรส ำรวจได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้ำ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ เว็บไซต์ LINE TODAY และเว็บไซต์ประชำไท 

5) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รำยงำนกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์
ด้ำนวิชำกำรและกำรวิจัย : กิจกรรมสัมมนำปรัชญำและศำสนำเรื่อง “ควำมรู้ ปรัชญำ และข่ำวปลอมในยุค
ดิจิทัล” เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวำคม พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

6) คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำร
ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม  
ช้ัน 13 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
6.1 โครงการอบรม “การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th” 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดโครงกำรอบรมกำรเขียนอ้ำงอิงและ
บรรณำนุกรมรูปแบบ APA 7th ผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting โดยวิทยำกร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ                    
หิรัญวัชรพฤกษ์ ในวันพฤหัสบดทีี่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมรำชำวดี 
ช้ัน 6 อำคำรบรรณรำชนครินทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.2 โครงการอบรม “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการใช้ Application              
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix” 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดโครงกำรอบรมกำรสืบค้นทรัพยำกร
สำรสนเทศ (OPAC) และกำรใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix วิทยำกรโดย คุณอรทัย                   
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ศรีหำโคตร (Senior system library)  บริ ษัท บุ๊ค โปรโมช่ันเซอร์วิส  ผ่ำนโปรแกรม ZOOM Meeting              
ในวันศุกร์ที่ 19 มีนำคม พ.ศ. 2564                      

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.3 โครงการอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์”   
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดโครงกำรอบรม “กำรสืบค้นฐำนข้อมูล

ออนไลน์” โดยวิทยำกร คุณจิรวัฒน์  พรหมพร บริษัทบุ๊คโปรโมช่ันแอนด์เซอร์วิส และ คุณมนทกำนติ  จันทรวรินทร์  
บริษัท EBSCO Information Service ผ่ำนโปรแกรม ZOOM Meeting ในวันพุธที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.4 โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นส าหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือส่งเสริม
การสร้างบ้านเมืองสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ได้จัดโครงกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นส ำหรับ
พัฒนำกำรสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป ในวันที่ 9 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 อำคำรรัฐสภำ               
เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงบ้ำนเมืองสุจริต ซึ่งมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นอำจำรย์ผู้สอนในรำยวิ ชำศึกษำทั่วไปและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงบ้ำนเมืองสุจริตต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 

กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรผลักดัน
บุคลำกรสำยสนับสนุนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” ในวันจันทร์ที่ 15 
มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อำคำร 6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ซึ่งภำยใน
งำนมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผู้มีประสบกำรณ์ และแบ่งกลุ่มเข้ำกิจกรรมระบบพี่น้อง ให้ค ำปรึกษำและ
ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน โดยวิทยำกรพี่เลี้ยงผู้มีประสบกำรณ์   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.6 การติดตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ในรอบท่ี 1/2564    
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุม

ทรำบ ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ในรอบที่ 1/2564 ในขณะนี้ยังมีหน่วยงำนที่ส่งผลกำรประเมินฯ 
จ ำนวน 5 หน่วยงำน คือ วิทยำลัยกำรดนตรี ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถำบันวิจัยและพัฒนำ ส ำนักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน และส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยหน่วยงำนที่ยังไม่ส่งผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ในรอบที่ 
1/2564  ให้เร่งด ำเนินกำร 
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เลิกประชุม เวลา 16.30 น.  
 

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


