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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 3/๒๕64 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 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.เกษม ตริตระกำร (แทน) คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๘. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๒๐. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๑. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ นำฏยนำวิน (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
2๕. อำจำรย ์ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
2๖. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
28. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 
 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่3/2564 วันพฤหสับดทีี่ 29 เมษำยน พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 09.00 น. 
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ผู้มาประชุมออนไลน์ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ติดรำชกำร 
๒. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ติดรำชกำร 
4. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
๒. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
๓. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
4. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
5. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
6. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
7. 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 
1.1 ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารตอบแบบสอบถามของกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ขอควำมอนุเครำะห์คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
ตอบแบบสอบถำม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร โดยจะต้องค ำนึงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ตลอดจนสมรรถนะของบุคลำกรตำมต ำแหน่งในสำยงำน 
และสมรรถนะประจ ำกลุ่มสำยงำน รวมถึงสมรรถนะบริหำรในบทบำทหน้ำที่ของกระบวนกำรที่รับผิดชอบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ   
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย                

ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2564   

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2564 โดยไม่มีกำร
แก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การพัฒนาและการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง กำรพัฒนำและกำรทดสอบสมรรถนะและ
ทักษะด้ำนดิจิทัล ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี  มหำวิทยำลัยรำ ชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติรับทรำบ และมอบหมำยฝ่ำยเลขำนุกำรฯ น ำ (ร่ำง) 
ประกำศฯ เรื่อง กำรพัฒนำและกำรทดสอบสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับจริง) เข้ำที่ประชุมรับทรำบในครำวต่อไป ส ำนักคอมพิวเตอร์     
จึงได้น ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง กำรพัฒนำและกำรทดสอบสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล ส ำหรับนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง กำรพัฒนำและกำรทดสอบสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล 
ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ตรวจทำนอย่ำงละเอียดก่อนให้อธิกำรบดีลงนำม เพื่อน ำไปปฏิบัติต่อไป  

3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) 
สืบเนื่องคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ในครำวประชุม ครั้งที่ 2/2564                      

ที่ประชุมได้เห็นชอบ แต่งตั้ง ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร                
และอำจำรย์ ดร.สุรินทร์  ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  เป็นคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ำมหำวิทยำลัย (ค.อ.ร.) ตัวแทนคณบดีหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ          
ที่ไม่เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย และหลังประชุม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ได้จัดท ำบันทกึ
ช้ีแจงเนื่องจำกมีภำรกิจ จึงไม่สำมำรถเป็นคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัย (ค.อ.ร.) ได้                    
จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์  คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์        
เป็นคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัย (ค.อ.ร.) ตัวแทนคณบด ีแทน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์  คณบดีคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ และอำจำรย์ ดร.สุรินทร์  ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นคณะกรรมกำรอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัย (ค.อ.ร.) ตัวแทนคณบดีหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะที่ไม่เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
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 3.3 รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart University 
  สืบเนื่องส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้จัดโครงกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำร             
สู่กำรเป็น Smart University โดยมีวัตถุประสงค์กำรจัดงำนเพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรสร้ำงภำพลักษณ์
และยกระดับของมหำวิทยำลัย ด้วยกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ  ออกสู่สังคมภำยนอก 
และสื่อมวลชนทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ขณะนี้มีหน่วยงำนเริ่มส่งประเด็นข่ำวแล้ว โดยส ำนัก
ประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้จัดท ำบันทึกเวียนและมีคิวอำร์โค้ด เพื่อให้หน่วยงำนได้ด ำเนินกำรส่งประเด็น
ข่ำวได้ง่ำยข้ึน    

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 รายชื่อหลักสูตรท่ีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้สรุปหลักสูตรที่จะรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ช่วงเวลำวันที่ 14 มิถุนำยน – 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 โดยมีหลักสูตรเข้ำรับ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 88 หลักสูตร จ ำแนกเป็นระดับ
ปริญญำตรี จ ำนวน 70 หลักสูตร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพครู จ ำนวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญำโท 
จ ำนวน 12 หลักสูตร และระดับปริญญำเอก จ ำนวน 5 หลักสูตร ตำมรำยช่ือหลักสูตรจ ำแนกเป็นรำยคณะ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ รำยช่ือหลักสูตรที่รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 
 4.2  (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง ระเบียบและแนวทางการจอดรถจักรยานยนต์ในอาคารสันทนาการ
ด้านกีฬา     
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง ระเบียบและแนวทำงกำรจอดรถจักรยำนยนต์ในอำคำรสันทนำกำรด้ำนกีฬำ           
เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

ท่ีประชุมร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
1) ข้อที่ 5 ควรใช้ค ำที่สอดคล้องกัน “กำรขอบัตรอนุญำตคีย์กำร์ด” หรือ “บัตรอนุญำต            

จอดรถจักรยำนยนต์ (Key Card)”  
2) ข้อ 5 (1) แก้ไขเป็น “(1) ผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ที่จะสำมำรถน ำรถจักรยำนยนต์เข้ำจอด                

ในอำคำรสันทนำกำรด้ำนกีฬำได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตจำกมหำวิทยำลัย เท่ำนั้น โดยติดต่อเจ้ำหน้ำที่               
กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อขอรับบัตรอนุญำตจอดรถจักรยำนยนต์ (Key Card) และช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรออกบัตรที่กองคลัง (โครงกำรเช่ำพื้นที่) จ ำนวน 20 บำท”  

3) ควรตรวจสอบค ำให้ถูกต้อง เช่น วรรคแรก บรรทัดที่ 3 “ให้เกิดประโชนย์สูงสุด” แก้ไข
เป็น “ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด” 

4) ควรตรวจทำนช่ือประกำศฯ ให้ตรงกัน 
5) ข้อที่ 4 (1) และ (3) น่ำจะเป็นควำมหมำยเดียวกันหรือไม่  
6) เปลี่ยนช่ือประกำศฯ เป็น “ประกำศฯ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติกำรจอดรถจักรยำนยนต์” 
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7) ควรระบุสถำนที่ให้ชัดเจน “สถำนที่ห้ำมจอด” และ “สถำนที่ที่อนุญำตให้จอด” และระบุ
สถำนที่ใดบ้ำง พร้อมจัดท ำป้ำยก ำกับ 

8) ควรจ ำกัดจ ำนวนรถจักรยำนยนต์ที่จอดในแต่ละที่ 
9) ควรก ำหนดสถำนที่จอดรถจักรยำนยนต์ส ำหรับบุคลำกร 
10) บริเวณหน้ำอำคำร 11 (ตึกโรงแรม) และหน้ำมหำวิทยำลัย ห้ำมจอดรถจักรยำนยนต์

โดยเด็ดขำด 
11) โครงกำรเช่ำพื้นที่ เปลี่ยนเป็น โครงกำรกลุ่มจรำจร 
12) ควรมีบริกำรรถไฟฟ้ำรับส่งให้นักศึกษำและบุคลำกรมหำวิทยำลัยจำกอำคำรสันทนำกำร

ด้ำนกีฬำไปยังจุดต่ำง ๆ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี  อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  
เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และนำยสุวิทย์           
มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม หำรือเพื่อหำแนวทำงปฏิบัตกิำรจอดรถจักรยำนยนต์
ในมหำวิทยำลัยต่อไป 

 4.3  (ร่าง) แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเงินรายได้จากเงินค่าตอบแทนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรำยได้จำกเงินค่ำตอบแทน
เงินทุนสนับสนุนกำรวิจัย เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

ท่ีประชุมร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
 1) แก้ไขเป็น “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรำยได้จำกเงินค่ำตอบแทนเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัย” 
 2) ควรเกริ่นน ำที่มำของ (ร่ำง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรำยได้จำกเงินค่ำตอบแทนเงินทุน

สนับสนุนกำรวิจัย ให้มำกกว่ำน้ี 
 2) มอบหมำย นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบคุคล ตรวจทำน

กำรใช้ค ำที่ถูกต้อง ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรำยได้จำกเงินค่ำตอบแทนเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอ ธิกำรบดี   อำจำรย์ ม รกต  ภู่ทอง  ผู้ ช่ วยอ ธิกำรบดี                       
นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร           
กองบริหำรงำนบุคคล ตรวจทำน ปรับแก้ไขให้เป็นภำษำกฎหมำยที่ ถูกต้องก่อนเสนออธิกำรบดีลงนำม             
และน ำเข้ำที่ประชุมทรำบในครำวต่อไป  

 4.4 ข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือนเมษายน 2564 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้น ำส่งข้อมูลทำงวิชำกำร ประจ ำเดือนเมษำยน 
2564 ดังนี้ 
  1) (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรก ำหนดรหัสประจ ำ
วิชำ พ.ศ. 2564 
  2) รำยงำนผลกำรรบัสมัคร ระดับปริญญำตร ีภำคปกติ รอบที่ 2 Quota ปีกำรศึกษำ 2564 
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  3) รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง แนวทำงกำรกรอกข้อมูลหลักสูตร                
ในระบบ CHECO  

มติท่ีประชุม  1) เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรก ำหนดรหสั 
ประจ ำวิชำ พ.ศ. 2564 
   2) รับทรำบ รำยงำนผลกำรรับสมัคร ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ รอบที่ 2 Quota                         
ปีกำรศึกษำ 2564 และรำยงำนสรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง แนวทำงกำรกรอกข้อมูลหลักสูตร          
ในระบบ CHECO 

4.5  (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา พ.ศ. 2564 
ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ     

ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกีฬำ พ.ศ. 2564 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกัน
พิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

ท่ีประชุมร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1) ตรวจทำนและแก้ไขค ำผิดให้ถูกต้อง  
2) ควรน ำระเบียบฉบับเดิมแนบเข้ำวำระเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
3) ข้อที่ 7 (5) แก้ไขเป็น “ (5) เงินที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม” 
4) ตรวจทำนค ำว่ำ “กีฬำ” กับ “กำรกีฬำ” เนื่องจำกช่ือระเบียบใช้ค ำว่ำกีฬำ แต่ในค ำนิยำม

ใช้ค ำว่ำ “กำรกีฬำ” 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกีฬำ พ.ศ. 2564 มอบหมำย                   
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว รองอธิกำรบดี  นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร             
กองบริหำรงำนบุคคล ตรวจทำนและปรับแก้ไขให้ถูกต้อง และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำย
ต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
5.1 ขออนุญาตน าส่งใบประกาศนียบัตร “โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม 2020” 

 สถำบันจั ดอั นดับด้ ำนก ำร ศึกษำ  Thailand Education Ranking (TER)  ได้ ส ำ ร ว จ                               
ควำมคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษำ ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วประเทศ และรวบรวมผลกำรจัดอันดับ
สถำบันกำรศึกษำในประเทศไทย มหำวิทยำลัยไทยยอดนิยม The Most Popular Universities in Thailand 
โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ติดอันดับ 1 ใน 10  ของ “โครงกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย
ยอดนิยม Top 10 สถำบันกำรศึกษำรำชภัฏ ด้ำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏยอดนิยม ประจ ำปี 2564” สถำบัน 
จัดอันดับด้ำนกำรศึกษำฯ จึงได้จัดส่งใบประกำศนียบัตร โครงกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยไทยยอดนิยม 2020 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.2 ผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน 
  กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนเชิงสะพำนกษัตริย์ศึก ได้ส่งหนังสือแจ้งผล
กำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน ประจ ำปี 2562 ของอำคำรควบคุม มหำวิทยำลัย             
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.3 พระราชทานแผ่นซีดีภาพถ่าย 
  ตำมที่ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในพระบรม
รำชูปถัมภ์ เข้ำเฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงิน เมื่อวันที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ วังสระปทุม ในกำรนี้                  
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนแผ่นซีดีภำพถ่ำยเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
มหาวิทยาลัย 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ของมหำวิทยำลัย เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.5 รายงานผลการด าเนินโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำน
นโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
18 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ               
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

กองนโยบำยและแผน ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร                   
“กำรทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ  



๘ 
 

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

พ.ศ. 2565” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7  ก าหนดการแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ประชำสัมพันธ์ก ำหนดกำรแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้             
ส่วนเสียภำยใน (IIT) และแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ดังนี้ 
  1) ประชำสัมพันธ์ก ำหนดกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) และแบบ
วัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เอกสำร 1)  
  2) แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและ               
ควำมโปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เอกสำร 2) 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมเด็จเจ้าพระยาจากคลองบางไส้ไก่ - ถนนประชาธิปก  
  กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้รำยงำนกำรปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมเด็จเจ้ำพระยำ 
จำกคลองบำงไส้ไก่ - ถนนประชำธิปก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 4 
ส ำนักงำนเขตธนบุรี รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.9 ข้อเสนอแนะการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  กองนโยบำยและแผน ได้ส่งข้อเสนอแนะกำรน ำเสนอแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.10 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้       
  1) พิธีลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) ว่ำด้วยกำรส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้ำนศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
  2) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง มำรยำทงำม ตำมแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 
  3) กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง...ล่องเรือ ครั้งที่ 37 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 



๙ 
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 ๕.11 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน    
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว 
และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรประสำนงำนสอบมำตรฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษ (TOEIC – Test of English for International Communication)  
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน “โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักวิเทศสัมพันธ์         
และเครือข่ำยอำเซียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” และกำรลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
(MOU) และกำรศึกษำดูงำนประสำนเครอืข่ำยควำมร่วมมือ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย และมหำวิทยำลยั
แม่ฟ้ำหลวง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ  
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้  
  1) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ได้รำยงำนสรุปผลกำรเข้ำรับฝึกอบรมโครงกำรพฒันำ
ศักยภำพบุคลำกรหลักสูตร “เทคนิคกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร             
กำรเบิกจ่ำยเงินจำกกองคลัง กำรรับจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรน ำเงินส่งคลังและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงส ำหรับบุคลำกรภำครัฐ” ระหว่ำงวันที่ 13 – 14 มีนำคม พ.ศ. 2564 
  2) บัณฑิตวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมของบัณฑิตวิทยำลัย ภำยในเดือน
มีนำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  3) สำขำวิชำสื่อสำรมวลชน คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
นักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “กิจกรรมฝึกปฏิบัติกำรท ำสำรคดีเชิงข่ำว                
ครั้งที่ 3” ระหว่ำงวันที่ 16 – 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 และระหว่ำงวันที่ 23 – 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2564  
  4) สำขำวิชำกำรโฆษณำและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “กำรสัมมนำทำงวิชำกำรด้ำน
กำรโฆษณำและธุรกิจบันเทิง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563” 
  5) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมที่ได้
ด ำเนินกำร จ ำนวน 3 โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
 6.1 รายงานผลการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ                
บัณฑิตวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูของนักศึกษำ ประจ ำ               
ปีกำรศึกษำ 1/2562 ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.2 ส ารวจผู้เข้าร่วมงาน โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย (งานปีใหม่ 2564) 
 นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ท ำบันทึกขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนส ำรวจผู้เข้ำร่วมงำน โครงกำรอนุรักษ์สืบสำน
วัฒนธรรมไทย (งำนปีใหม่ 2564) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2564 โดยสำมำรถเข้ำร่วมงำนได้           
2 ช่องทำง ดังนี้ ช่องทำงที่ 1 เข้ำร่วมงำน ณ อำคำร 1 และช่องทำงที่ 2 เข้ำร่วมงำนผ่ำนระบบ ZOOM              

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.3 ขออนุญาตลงเวลาออกจากการปฏิบัติงานหลัง เวลา 12.00 น. 
 นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

เนื่องด้วยในวันเสำร์ที่ 10 และวันอำทิตย์ที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2564 เป็นวันหยุดรำชกำรไทยต่อเนื่องกับ           
วันหยุดสงกรำนต์ ในวันจันที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 เมำยน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้มี
ภูมิล ำเนำต่ำงจังหวัดได้เดินทำงกลับด้วยควำมเรียบร้อยและปลอดภัย จึงอนุญำตให้บุคลำกรลงเวลำออกจำก
กำรปฏิบัติงำนหลัง เวลำ 12.00 น. ในวันศุกร์ที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ            
กองนโยบำยและแผน ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ในวันพุธที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องกรณีพบนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
  จำกสถำนกำรณ์ในขณะนี้ที่มีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 
กระจำยตัวในวงกว้ำง โดยมีนักศึกษำของคณะวิทยำกำรจัดกำรได้เข้ำไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งต่อมำได้เข้ำตรวจ              
หำเช้ือ และพบว่ำผลกำรตรวจสอบของนักศึกษำ ตำมข้ันตอนทำงกำรแพทย์เป็น Positive จ ำนวน 1 รำย             
โดยขณะนี้นักศึกษำได้เข้ำพักรักษำตำมกระบวนกำรในกำรควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เรียบร้อยแล้ว 
มหำวิทยำลัยจึงขอแจ้งให้ทรำบถึงมำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรค รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรปิดพื้นที่คณะวิทยำกำรจัดกำร ระหว่ำงวันที่ 8 – 18 เมษำยน พ.ศ. 2564  

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.  
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


