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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 4/2564 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.00น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(การประชุมออนไลน์) 

----------------------------------------- 
 

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. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

 
ผู้เข้าประชุมออนไลน์ 

๑. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
7. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 

10. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
11. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
12. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
๑๕. อำจำรย ์ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
1๖. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่5/2564 วันพฤหสับดทีี่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 13.00 น. 
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1๘. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ   แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๓. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
2๔. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสัวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
29.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
31. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมำย รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
32. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
33. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
36. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
37. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชฎำ  ผลพลู รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
43. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทรก์ร ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
46. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
47. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
48. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
49. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
51. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนันท์พัชร   อัศวเสมำชัย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
54. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
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55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
57. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
58. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรม ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
59. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นริันดร ์ สุธีนิรันดร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
60. อำจำรยเ์ฉลิมทรพัย ์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
61. อำจำรย์ ดร.สร้อยสุดำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
62. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมล อุทำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
63. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
64. อำจำรย ์ดร.ธนเดช สอนสะอำด รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
65. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
66. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
67. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนำนิมิตกูล ติดรำชกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำป ี คงอินทร ์ ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย ติดรำชกำร 
6. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร ติดรำชกำร 
8. อำจำรย์ณัฐพล บุญรกัษ์ ติดรำชกำร 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ ติดรำชกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ ติดรำชกำร 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ ติดรำชกำร 
12. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล ติดรำชกำร 
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพย ์ นิธิธนวิวัฒน์ ติดรำชกำร 
14. อำจำรย์ ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจำรณ์ ติดรำชกำร 
15. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ติดรำชกำร 
16. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล ติดรำชกำร 
17. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
2. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
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เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๑. ดร.วลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 
 เริ่มประชุม  เวลา 09.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั                        

ครั้งที่ 4/๒๕64 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕64 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/๒๕64 โดยไม่มี
กำรแก้ไข  

เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี 
และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้ 

หน้ำ 23 ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ วำระที่ 6.1 ก ำหนดกำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้
ภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 แก้ไข “วันที่ 26 มิถุนำยน 
2564 เวลำ 08.30 – 12.00 น.” เป็น “วันเสำร์ที่ 26 มิถุนำยน 2564 เวลำ 09.00 – 12.00 น.” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี  
ครั้งที่ 4/2564 โดยมีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง  
 3.1 รายงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  เนื่องจำกมีบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยสังกัด คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์          
บัณฑิตวิทยำลัย และกองบริหำรงำนบุคคล ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ขณะนีไ้ด้เข้ำรับกำรรักษำ
ตำมกระบวนกำรในกำรควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนีม้หำวิทยำลัยไดด้ ำเนินกำร
ปิดอำคำรและฉีดพ่นยำฆ่ำเช้ือเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้สัมผัสใกล้ชิด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำรับกำรตรวจคัดกรอง
และปฏิบัติงำนที่บ้ำนอย่ำงเคร่งครัด                  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 3.2 การจัดหาวัคซีนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ไดด้ ำเนินกำรประสำนกับหลำยหน่วยงำนในนำม
ขององค์กร เพื่อจัดหำแหล่งฉีดวัคซีนให้แก่นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ซึ่งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยควำมร่วมมือระหว่ำงกรุงเทพมหำนครและกระทรวงสำธำรณสุข                
มีจุดบริกำรโรงพยำบำลศิริรำช และ ICONSIAM ขณะนี้มีบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรฉีดวัคซีนแลว้ 
จ ำนวน 871 คน และนักศึกษำ จ ำนวน 688 คน ในกำรนี้มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์และ
รณรงค์ให้นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย เข้ำรับกำรฉีดวัคซีนให้ครบตำมจ ำนวนที่รับกำรจัดสรรจำก
โรงพยำบำลศิริรำช จ ำนวน 3,000 คน ซึ่งมหำวิทยำลัยได้ขอรับวัคซีนไปทั้งสิ้น 14,500 โดส 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.3 ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) 
เฉพาะสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  
  บัณฑิตวิทยำลัย ได้จัดท ำประกำศฯ เรื่อง ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ระดับ
บัณฑิตศึกษำ (เพิ่มเติม) เฉพำะสำขำวิชำผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ในครำวกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 มีมติเห็นชอบ          
กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษำ (เพิ่มเติม) เฉพำะสำขำวิชำผลิตภัณฑ์
สมุนไพร กัญชงและกัญชำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) และมอบหมำยอำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล พิจำรณำอีกครั้ง ควรจัดเก็บเป็นเงินกลำง ๆ 
ไม่ลงในรำยวิชำใดวิชำหนึ่ง และใช้ค ำอื่นแทน ค ำว่ำ “ค่ำวัสดุฝึก” และด ำเนินกำรแก้ไข (ร่ำง) ประกำศฯ              
ให้ถูกต้อง ก่อนน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยต่อไป  

  อาจารย์มรกต  ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ได้ด ำเนินกำรหำรือกับประธำน
หลักสูตรและผู้ที่เกีย่วข้องในเบื้องต้น ดังนี้ วิธีกำรปรับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในหลักสูตร
จะต้องมีหลักกำรในกำรอ้ำงอิง ซึ่งหลักเกณฑ์ในกำรอ้ำงอิงที่มีควำมเหมำะสมมำกที่สุด คือ กำรปรับ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (หน่วยกิต) ในรำยวิชำภำคปฏิบัติ ซึ่งในหลักสูตรจะมีแผนกำรเรียน 2 ลักษณะ          
คือ แผน ก มีกำรเรียนกำรสอนทั้งสิ้น 11 รำยวิชำ ซึ่งมีวิชำภำคปฏิบัติ 4 รำยวิชำ และแผน ข มีกำรเรียน           
กำรสอนทั้งสิ้น 13 รำยวิชำ มีวิชำภำคปฏิบัติ  6 รำยวิชำ และจำกกำรส ำรวจพบว่ำภำควิชำปฏิบัติจะมี             
กำรเรียนกำรสอน ในภำคเรียนที่ 1 และ 3 เท่ำนั้น ถ้ำคิดตัวเลขที่เพิ่มข้ึน จำกเดิมหน่วยกิตละ 1,400 บำท 
เป็นหน่วยกิตละ 3,000 บำท ดังนั้น ในแผน ก ตัวเลขที่เพิ่มข้ึนตลอดหลกัสตูร คือ 19,200 บำท และแผน ข  
คือ 28,800 บำท ซึ่งยังไม่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของหลักสูตรที่จ ำเป็นจะต้องใช้วัสดุในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน ภำคเรียนละ 15,000 บำท ตลอดหลักสูตร 4 ภำคเรียน เป็นเงิน 60,000 บำท    

  อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ทำงหลักสูตร
ต้องกำรเก็บเป็นค่ำวัสดุ ภำคเรียนละ 15,000 บำท ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 150,000 บำท ซึ่งค ำนวณ
เบื้องต้นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรทั่วไปในระดับบัณฑิตศึกษำตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 
120,000 บำท โดยหลักสูตรสำขำวิชำผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชำ จ ำเป็นต้องใช้สำรเคมีในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน จึงขอควำมอนุเครำะห์เพิ่มค่ำวัสดุเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของหลักสูตร 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ มอบหมำยอำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี ด ำเนินกำรปรับข้อมูล และจัดท ำ
ประกำศฯ เรื่อง ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ระดับบัณฑิตศึกษำ (เพิ่มเติม) เฉพำะสำขำวิชำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) เพื่อร่วมกันพิจำรณำอีกครั้ง โดยเพิ่มเติม  
ค่ำวัสดุฝึก ไม่เกิน 15,000 บำท ทั้งนี้ให้เรียกเก็บค่ำวัสดุฝึกในภำคเรียนที่มีรำยวิชำภำคปฏิบัติ เท่ำนั้น และ
ด ำเนินกำรให้อยู่ในวงเงินที่เป็นไปได้และมีควำมสมเหตุสมผล  

 3.4 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาท่ีติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร            
และเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษำที่ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือ 
กรณีนักศึกษาติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องมำจำกกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด          
กำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยให้เข้ำร่วม ทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย ตั้งแต่
วันที่ 2 มิถุนำยน เป็นต้นไป ทั้งนี้ นักศึกษำสำมำรถส่งเอกสำรขอรับเงินช่วยเหลือ ได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1                 
ส่งด้วยตนเอง ณ จุดรับเอกสำรบริเวณป้อม รปภ. ด้ำนหน้ำมหำวิทยำลัย วิธีที่ 2 ส่งทำงไปรษณีย์ จ่ำหน้ำซอง
ถึงส ำนักกิจกำรนักศึกษำ อำคำร 1 ช้ัน 2M สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรแบบค ำขอรับเงินช่วยเหลือ ได้ที่ 
https://www.facebook.com/bsrunews/ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
examination) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต    
  สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท ำประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรสอบประมวลควำมรู้ 
(Comprehensive examination) หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยรว่มกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) “หลักสูตร” หมำยควำม ... แก้ไขเป็น “หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบณัฑิต” หมำยควำมว่ำ ... 
  2) “คณะอนุกรรมกำร” บรรทัดที่ 2 “แต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่จัดกำรสอบประมวลผลควำมรู้” 
แก้ไขเป็น  “แต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่จัดกำรสอบประมวลควำมรู้” 
  3) “นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย แก้ไขเป็น “นักศึกษำ” 
หมำยควำมว่ำ นักศึกษำหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรสอบประมวลควำมรู้  
(Comprehensive examination) หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต และมอบหมำยอำจำรย์มรกต ภู่ทอง
ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล น ำไปพิจำรณำ                   
ให้ละเอียด กำรพิสูจน์อักษร ปรับภำษำ และน ำเสนอธิกำรบดีลงนำมในประกำศฯ ต่อไป 
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 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย   
กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบัณฑิตวิทยำลัย พ.ศ. . ... จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) ข้อ 11 ไม่ควรมี (3) รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำย  
  2) ข้อ 11 (4) คณบดีทุกคณะที่เกี่ยวข้อง แก้ไขเป็น “(4) ตัวแทนคณบดีคณะที่เกี่ยวข้อง 
จ ำนวนไม่เกิน 3 คน” 
  3) วรรคที่ 2 บรรทัดที่ 3 มติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งที่../2563  
เมื่อวันที่.. เดือน............ พ.ศ. 2563 แก้ไขเป็น มติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งที่   
../2564  เมื่อวันที่.. เดือน............ พ.ศ. 2564 
  4) ควรก ำหนดจ ำนวนครั้งในกำรจ่ำยค่ำตอบแทน  
  5) ข้อ 18 ให้อธิกำรบดีเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งรองคณบดีโดยค ำแนะน ำของคณบดีจำกผู้ที่มี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดีจ ำนวนไม่เกินห้ำคน แก้ไขเป็น “ผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดีจ ำนวนไม่เกิน
สำมคน” หรือเพิ่มอีกย่อหน้ำว่ำ “ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องแต่งตั้งรองคณบดีเพิ่มสำมำรถตั้งอีกไม่เกิน 2 คน 
โดยระบุว่ำเงินประจ ำต ำแหน่งมำจำกเงินรำยได้ของหน่วยงำนน้ัน ๆ”   
  6) ข้อ 22 บรรทัดที่ 3 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำร
บริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเป็น “ข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 
2562” 

มติท่ีประชุม รับทรำบ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบณัฑิตวิทยำลัย พ.ศ. ....
และมอบหมำยอำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร          
กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรปรับแก้ไขเพิ่มเติมตำมข้อเสนอแนะ และน ำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
ต่อไป พร้อมแนบฉบับเดิม และเน้นจุดที่ปรับแก้ไขให้เห็นชัดเจน  

 4.3 การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจากตลาดรอง 
  ธนำคำร ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน) ได้มีหนังสือ เรื่อง น ำเสนอพันธบัตรรัฐบำลตลำดรอง
ให้กับมหำวิทยำลัย อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้ศึกษำข้อมูลเป็นกำรลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล           
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 18 อัตรำดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี จ่ำยดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง อำยุคงเหลือ
ของพันธบัตรประมำณ 124 ปี ประกอบกับปัจจุบันอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำที่มหำวิทยำลัยได้รับ 
ประมำณ 0.5% - 0.60% ต่อปี และเงินฝำกประจ ำธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด จะครบก ำหนดในวันที่            
27 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 จ ำนวน 200 ล้ำนบำท ขอเสนอควำมเห็นน ำเงินฝำกที่จะครบก ำหนด จ ำนวน 
100 ล้ำนบำท ซื้อพันธบัตรรัฐบำลดังกล่ำว โดยได้ศึกษำข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ว่ำด้วย กำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สนิของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 16 พบว่ำไม่ขัดกับข้อบังคับฯ และ
จะท ำให้มหำวิทยำลัยได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ประมำณ 1 ล้ำนบำทต่อปี ในระยะยำวกรณีมีควำมจ ำเป็น 
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ต้องใช้เงินก่อนครบก ำหนดสำมำรถขำยผ่ำนธนำคำร ซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน) โดยไม่มีค่ำธรรมเนียม              
จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564            
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้น ำเงินฝำกประจ ำธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด จะครบก ำหนดในวันที่ 27 
มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ซื้อพันธบัตรรัฐบำลจำกตลำดรอง และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี 
อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำร
จัดกำร ศึกษำข้อมูลให้ละเอียดอีกครั้ง โดยพิจำรณำเลือกพันธบัตรที่ได้รับผลประโยชน์สูงกว่ำ และน ำเข้ำ                   
ที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี พิจำรณำอีกครั้งก่อนตัดสินใจ 

 4.4 โครงการพัฒนาระบบประเมินตนเองเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) 
เป็นส่วนหน่ึงของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์  (UCLAS)  เป็นส่วนหนึ่งของกำรพลิกโฉมสถำบันอุดมศึกษำไทย 
(Reinventing University) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 
มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม 1) รับทรำบ โครงกำรพัฒนำระบบประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ               
เชิงยุทธศำสตร์ (UCLAS) เป็นส่วนหนึ่งของกำรพลิกโฉมสถำบันอุดมศึกษำไทย (Reinventing University) 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และมอบหมำยคณะผู้บริหำรที่ก ำกับดูแลและ
รับผิดชอบให้ข้อมูลตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในคู่มือให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด   
  2) เห็นชอบ (ร่ำง)  ค ำสั่ งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกลุม่มหำวิทยำลัย ตำมกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564 
และให้ตรวจทำน ช่ือ-นำมสกุล คณะกรรมกำรฯ ให้ถูกต้อง                    

 4.5 แนวปฏิบัติในการจอดรถจักรยานยนต์ในอาคารสันทนาการด้านการกีฬา และประกาศฯ  
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจอดรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำแนวปฏิบัติในกำรจอดรถจักรยำนยนต์      
ในอำคำรสันทนำกำรด้ำนกำรกีฬำ และประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในกำรจอดรถจักรยำนยนต์ภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกนั
พิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที ่4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ    

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) แนวปฏิบัติในกำรจอดรถจักรยำนยนต์ในอำคำรสันทนำกำรด้ำนกำรกีฬำ ข้อ 4 ไม่เก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรออกสติ๊กเกอร์และบตัรอนุญำต (Key Card) ครั้งแรก ทั้งบุคลำกรและนักศึกษำ และควรระบุ
เงื่อนไขในกำรได้รับสติ๊กเกอร์และบัตรอนุญำต (Key Card) ให้ชัดเจน 
  2) ประกำศฯ ข้อ 4 พื้นที่จอดรถจักรยำนยนต์ ควรระบุหมำยเลขอำคำรด้วย 
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  3) ควรใช้ค ำให้ตรงกัน เช่น แนวปฏิบัติในกำรจอดรถจักรยำนยนต์ภำยในมหำวิทยำลัย หรือ 
แนวปฏิบัติในกำรจอดรถจักรยำนยนต์ภำยในบริเวณมหำวิทยำลัย 
  4) ควรใช้ค ำตำมรำชบัณฑิต เช่น ค ำว่ำ “ล็อคล้อ” เป็น “ล็อกล้อ” และ “สติ๊กเกอร์” เป็น  
“สติกเกอร์” 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แนวปฏิบัติในกำรจอดรถจักรยำนยนต์ในอำคำรสันทนำกำรด้ำนกำรกีฬำ                  
และประกำศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรจอดรถจักรยำนยนต์ภำยในมหำวิทยำลัย และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.
ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี หำรือและปรบัแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ และน ำเสนออธิกำรบดีลงนำมประกำศฯ 
เพื่อน ำไปปฏิบัติต่อไป  

 4.6 (ร่าง) ปฏิทินกิจกรรมและการอบรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีท่ี 1 ประจ าภาคการศึกษาท่ี 
1/2564 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ปฏิทินกิจกรรมและกำรอบรมส ำหรับนักศึกษำใหม่  
ช้ันปีที่ 1 ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกัน
พิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที ่4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ปฏิทินกิจกรรมและกำรอบรมส ำหรับนักศึกษำใหม่ ช้ันปีที่ 1 ประจ ำภำค
กำรศึกษำที่ 1/2564 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2564  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
ครั้งที่  6/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕64 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 จึงขอน ำมติย่อ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/๒๕64 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาท่ีติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษำที่ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 
4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.3 ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เรื่อง นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึง น ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ก านัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งการประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้สรุปรำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ก ำนัน ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแจ้ง
ประกำศจังหวัดสุพรรณบุรี ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 ในวันพุธที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุม 
ที่ว่ำกำรอ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) 
ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จึง น ำเรียน 
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่  
24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565    
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำเล่มแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และได้น ำส่งมอบให้แก่ทุกหน่วยงำน จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 
มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.7 สรุปรายงานผลโครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลส าหรับคณาจารย์ และบุคลากร        
สายสนับสนุน   
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรระยะสั้นหัวข้อ  
“กำรใช้งำน Microsoft Excel เพื่อกำรจัดกำรข้อมูล” ด ำเนินกำรในวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 (อบรม
ออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom) และได้สรุปรำยงำนผลโครงกำรพฒันำสมรรถนะทักษะดิจิทัลส ำหรบัคณำจำรย์  
และบุคลำกรสำยสนับสนุน จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ             
ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 ก าหนดการงานเปิดอาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และอาคารสันทนาการและ
การกีฬา วันพฤหัสบดีท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ก ำหนดงำนเปิดอำคำรเจ้ำพระยำอรรคมหำ
เสนำ (บุนนำค) และอำคำรสันทนำกำรและกำรกีฬำ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียน
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 
24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ส ำนักงบประมำณ ได้ส่งแนวทำงทำงกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรภำยใต้แผนงำน
บุคลำกรภำครัฐประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อขอควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัยรับงบประมำณ
ด ำเนินกำรตรวจสอบผลกำรใช้จ่ำย และประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรภำยใต้แผนงำน
บุคลำกรภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมแบบฟอร์มที่ส่งมำด้วย ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 
2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 
4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน ของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน รำยงำนข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 โดยมีข้อสังเกตจำก
กำรตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น ดังนี้ 
  1) กำรบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน 
  2) กำรบริหำรพัสดุไม่รอบคอบ 
  3) กำรควบคุมภำยในไม่รัดกุม 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.11 การขอความร่วมมือกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรค COVID 19  
  ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 26 เจ้ำคุณพระประยุรวงศ์ ได้รับแจ้งจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ              
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำมีเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเช้ือ COVID 19 จ ำนวน 25 รำย 
โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 25 รำยดังกล่ำว ต้องเข้ำรับกำรตรวจที่ วัดโกมุทในวันที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2564               
และต้องท ำกำรกักตัวเป็นเวลำ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
โดยไม่ถือเป็นวันลำ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุม
ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T COVID-WEEK)  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T COVID-WEEK) ระหว่ำงวันที่ 23 - 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ภำยใต้
โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ             
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564          
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และมีระเบียบวินัย เข้าใจใน
สิทธิ์หน้าท่ีของตนเองและประชาชนในชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำรส่งเสริมควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมมีระเบียบวินัย เข้ำใจในสิทธิหน้ำที่ของตนเองและประชำชนในชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ       
ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 ขอน าส่งข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือนมิถุนายน 2564  
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ส่งข้อมูลทำงวิชำกำร ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564 
ดังนี ้
  1) รำยงำนผลกำรรับสมัคร ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
  2) รำยงำนผลกำรรับสมัคร ระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
  3) รำยงำนผลกำรรับทรำบหลักสูตร ผ่ำนระบบสำรสนเทศกำรรับทรำบหลักสูต ร
ระดับอุดมศึกษำ (CHE Curriculum Online) 
  4) กำรน ำส่งหลักฐำนกำรรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ผ่ำนระบบ
ออนไลน ์

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.15 ประกาศรายชื่อผลงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔         
ขั้นตอนท่ี ๑ 
  ส ำนักงำน ก.พ.ร ได้เปิดรับสมัครรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 สำขำบริกำรภำครัฐ           
และสำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม และมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้เสนอผลงำน
ของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ช่ือผลงำน “ระบบสำรสนเทศสำหรับบริหำรจัดกำร
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล WepMEt” เข้ำรับกำรพิจำรณำรำงวัลเลิศรัฐดังกล่ำว ส ำนักงำน ก.พ.ร ได้
ประกำศรำยช่ือผลงำน ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในข้ันตอนที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2564          
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ.ร. โดยก ำหนดให้ผลงำนที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรำงวัล “ระดับดี” จัดส่งข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อรับกำรตรวจสอบยืนยันผลงำนอีกครั้ง ซึ่งผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ                   
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้ำรับกำรตรวจสอบยืนยันผลงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนดเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงรอผลกำรพิจำรณำข้ันตอนที่ 2 ซึ่งจะประกำศผลรำวเดือนสิงหำคม 2564 ต่อไป 
ฝ่ำยเลขำนุกำร จึงขอน ำเสนอข้อมูลผลกำรพิจำรณำรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 สำขำบริกำรภำครัฐ 
ข้ันตอนที่ 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 
มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เพื่อรับทรำบข้อมูลและช่ืนชมยินดีในเบื้องต้นร่วมกัน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 ประกาศฯ และค าสั่งฯ ท่ีผ่านการอนุมัติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ได้
อนุมัติประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และอนุมัติค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
  1) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง จัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน 
  2) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  3) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  4) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะครุศำสตร์ 
  5) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
  6) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
  7) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  8) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  9) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 



๑๔ 
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  10) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
  11) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
วิทยำลัยกำรดนตรี 
  12) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
  13) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
  14) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
  15) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
โรงเรียนสำธิต 
  16) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำกลั่นกรองกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  17) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรจัดกลุ่มมหำวิทยำลัยตำมกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล 
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
กิจกรรม “อบรมกฎหมำยธุรกิจ” ในวันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
  2) สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อ
ยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 : กิจกรรมย่อยที่ 4 “อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรียนรู้กำรผลติละคร
และงำนผลิต Music Video แบบมืออำชีพ ครั้งที่ 7 ระหว่ำงวันที่ 1 - 2 เมษำยน และ 8 - 9 เมษำยน พ.ศ. 
2564 ผ่ำนระบบ Microsoft Team 
  3) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รำยงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัด
กำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำเว็บไซต์ธุรกิจด้วย WordPress” 
ในวันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ผ่ำนระบบ Zoom 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.18 รายงานโครงการ/กิจกรรม ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว  
และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 ณ มหำวิทยำลัย           
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระหว่ำงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ – 7 มีนำคม พ.ศ. 2564 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ ส ำหรับบุคคลทั่วไป (กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
เพื่อยกระดับภำษำอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ) 
  3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร “ประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2563” 
  4) รำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ 
ปีกำรศึกษำ 2564 
  5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
(1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย) มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ : กำรอบรมพัฒนำทักษะ English 
Literacy 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.19 ขอส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวที่เกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนเมษำยน 2564 แก่สื่อมวลชนฯ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.20 ปฏิทินข้อมูลการอบรม IAAN Series Webinar ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน  
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดท ำปฏิทินข้อมูลกำรอบรม IAAN Series 
Webinar โครงกำรพัฒนำศักยภำพใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร : กำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ 
ภำษำอังกฤษ กำรเพิ่มทักษะใหม่และกำรพัฒนำทักษะเดิมด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์             
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่  4/2564             
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1 งานเกษียณอายุราชการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564 
  นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรของบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปี 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมรำยช่ือและจัดท ำค ำสั่งฯ เพื่อให้อธิกำรบดีลงนำม และจัด
ประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในล ำดับต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 รายงานผลการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ รำยงำนผลกำรเข้ำ
รับบริกำรฉีดวัคซีนของบุคลำกรและนักศึกษำ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ซึ่งกระทรงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดสรรวัคซีนให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำให้แก่บุคลำกรและนักศึกษำ ผ่ำนทำงโรงพยำบำลศิริรำช ระหว่ำงวันที่ 17 – 20 มิถุนำยน พ.ศ. 
2564 จ ำนวนฉีดสะสม 665 คน และบุคลำกร นักศึกษำ ร่วมเป็นอำสำสมัครอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชน ระหว่ำงวันที่ 20 - 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 จ ำนวนฉีดสะสม 688 คน และจะได้รับจัดสรร
วัคซีน ระหว่ำงวันที่ 26 – 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2664 จ ำนวน 580 คน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สถำนกำรณ์       
กำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำ
วันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 (เฉพำะข้อมูลที่ได้รับรำยงำนจำกอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ) อำจำรย์
บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 8 รำย นักศึกษำ จ ำนวน 2 รำย อื่น ๆ จ ำนวน 1 รำย รวมทั้งสิ้น 11 รำย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และให้จัดท ำประกำศปิดสนำมฟุตบอลของมหำวิทยำลัยช่ัวครำว 

 6.4 ผลส ารวจการใช้เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐ์ธมน  หีบจันทร์กรี รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ส ำรวจกำรใช้เครือข่ำยสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ซึ่งมีผู้ตอบแบบส ำรวจตั้งแต่วันที่ 17 – 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
จ ำนวน 1,377 คน รำยละเอียดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ         
รองอธิกำรบดี น ำผลกำรส ำรวจกำรใช้เครอืข่ำยสัญญำณอินเทอรเ์น็ตของนักศึกษำร่วมกนัหำรือเพื่อหำแนวทำง
ในกำรสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษำต่อไป 
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 6.5 การเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดการใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุน
การเป็น SMART University 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณำจำรย์และบุคลำกรเข้ำร่วมรับฟังกำรถ่ำยทอดกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศภำยใน
มหำวิทยำลัยเพื่อสนับสนุนกำรเป็น SMART University ในหัวข้อ กำรใช้ระบบประกันคุณภพกำรศึกษำ (QA) 
และระบบภำวะกำรมีงำนท ำ (JOB) ในวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 09.00 – 12.00 น. และ          
กำรใช้ระบบจองห้องประชุม (Booking) ในวันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
สำมำรถสมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ training.bsru.ac.th  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 การใช้งานระบบเว็บไซต์ข้อมูลผลงานอาจารย์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณำจำรย์และบุคลำกรเข้ำร่วมเรียนรู้กำรใช้งำนระบบเว็บไซต์ข้อมูลผลงำนอำจำรย์           
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 09.00 – 16.00 น. สำมำรถ
สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ training.bsru.ac.th  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 

เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 
   
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


