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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 4/๒๕64 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.0๐ น. 
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. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบด ี
6. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบด ี
7. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
12. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
13. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 

 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ ์ วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรกึษำ 
๒. รองศำสตรำจำรยส์ำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบด ี
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
7. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
9. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
12. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๑๓. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๑๔. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่4/2564 วันพฤหสับดทีี่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 09.00 น. 
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๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
1๖. อำจำรย ์ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
1๗. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๑๙. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
2๑. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำงอ 
2๒. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
23. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
24. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
25. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร ติดรำชกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

๑. ดร.วลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 รายงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ ำนวน 2 ราย 
  เนื่องจำกมีบุคลำกรของวิทยำลัยกำรดนตรี ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จ ำนวน 
1 รำย ได้เข้ำรับกำรรักษำตำมกระบวนกำรในกำรควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เรียบร้อยแล้ว                
โดยติดเช้ือจำกบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย และเจ้ำหน้ำที่ อว. ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)           
อีก 1 รำย มหำวิทยำลัยได้ปิดอำคำรและด ำเนินกำรพน่ยำฆ่ำเช้ือเรยีบรอ้ยแล้ว โดยให้ผู้ใกล้ชิดเข้ำรับกำรตรวจ
คัดกรองและปฏิบัติงำนที่บ้ำน                  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 1.2 หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 กลุ่มกรุงธนเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (เขตธนบุรี) 
  กรุงเทพมหำนครจดัต้ังหน่วยบรกิำรตรวจเชิงรกุ COVID-19 กลุ่มกรุงธนเหนือ ณ มหำวิทยำลยั
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (เขตธนบุรี) ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม - 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.3 รางานความคืบหน้าการจัดหาวัคซีน  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ไดด้ ำเนินกำรประสำนกับหลำยหน่วยงำนในนำม
ขององค์กร เพื่อจัดหำแหล่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ซึ่งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยควำมร่วมมือระหว่ำงกรุงเทพมหำนครและกระทรวงสำธำรณสุข มีจุดบริกำร 
โรงพยำบำลศิริรำช โรงพยำบำลตำกสิน โรงพยำบำลกลำง และ ICONSIAM โดยควำมร่วมมือระหว่ำง 
กรุงเทพมหำนคร กระทรวงสำธำรณสุข และ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ส ำหรับผู้เข้ำร่วมเปน็
อำสำสมัครอ ำนวยควำมสะดวก) ซึ่งจะเปิดให้บุคลำกรและนักศึกษำ ลงทะเบียนในแบบฟอร์ม เพื่อเป็นกำร
ส ำรวจควำมต้องกำร และแจ้งที่ยังโรงพยำบำลให้จุดบริกำรต่ำง ๆ  หำกทรำบวันและเวลำที่ชัดเจนจะแจ้งให้
ทรำบต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.4 รายงานความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอน 
  1) ผลกำรรำยงำนตัวของนักศึกษำ ขณะนี้มีนักศึกษำรำยงำนตัว จ ำนวน 1,604 คน                      
ในจ ำนวนดังกล่ำวได้ลำออกไปแล้ว 25 คน และมี TCAS3 ยังไม่มีรำยงำนเข้ำมำ จะด ำเนินกำรสรุปให้ทรำบ 
ในครำวต่อไป 
  2) กำรรับสมัครนักศึกษำ ขณะนี้ฝ่ำยวิชำกำรและส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน              
ได้ประชุมหำรืออย่ำงต่อเนื่องในกำรรับนักศึกษำใหม่                       
  3) กำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ฉบับปรับปรุงปี 2565 จะติดขัดในกระบวนกำรรับทรำบ
หลักสูตร  CHECO อยู่ตลอด ทำงฝ่ำยวิชำกำรและส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จึงได้จัดโครงกำรข้ึน 
ในวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ฝ่ำยวิชำกำรจัดกิจกรรมปรับควำมพอใจในกำรพัฒนำหลักสูตร ฉบับปี 
2565 และน ำเสนอกำรเขียน มคอ. 2 รูปเล่ม รูปแบบเดียวกันทั้งระบบ ทั้งมหำวิทยำลัย เพื่อสอดรับกำร
รับทรำบหลักสูตรของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  4) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ มีทั้งข้อจ ำกัด ข้อร้องเรียนหลำยประกำร ฝ่ำยวิชำกำร
จึงได้จัดกิจกรรม “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ แบบ Active Learning” ข้ึน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย                    

ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน พ.ศ. ๒๕64 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้ 
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 ระเบียบวำระที่ 6.5 “ฝ่ำยวิชำกำรได้จัดตำรำงกำรเรียนกำรสอนของภำคเรียนที่ 2/2563 
ภำยในวันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2564” แก้ไขเป็น “ฝ่ำยวิชำกำรได้แจ้งสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ 
2/2563 ภำยในวันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2564” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2564 โดยมีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 ขอหารือเรื่องการเลือกบริษัทให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือฟรีให้แก่นักศึกษา 
  สืบเนื่องกำรหำรือเรื่องกำรเลือกบริษัทให้บริกำรเครือข่ำยมือถือฟรีให้แก่นักศึกษำ                     
ทั้งเครือข่ำย AIS TRUE และ DTAC โดยปริมำณกำรซื้อขำยทั้ง 3 เครือข่ำย เสนอรำคำมำในจ ำนวน 500 
สิทธ์ิข้ึนไป ขณะนี้ได้มอบหมำยส ำนักคอมพิวเตอร์และส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินกำร
ส ำรวจและติดต่อประสำนงำน และรอกำรยืนยันจำกเครือข่ำยในส่วนของรำคำแพ็คเกจ ต้องรอผลส ำรวจ
จ ำนวนนักศึกษำ โดยค่ำใช้จ่ำยประมำณ 400 – 500 บำท/คน   

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม รองอธิกำรบดี ก ำกับติดตำม 

 3.2 ก าหนดการงานเปิดอาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และอาคารสันทนาการ            
และการกีฬา วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
  สืบเนื่อง สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVD-19) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้เลื่อนก ำหนดกำรเปิดอำคำรเจ้ำพระยำอรรคมหำเสนำ (บุนนำค) และอำคำรสันทนำ
กำรและกำรกีฬำ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ออกไปก่อน ให้รอดูสถำนกำรณ์ในเดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.3 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
  สืบเนื่อง ฝ่ำยวิชำกำรได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป โดยได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่ำง ๆ และได้น ำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเพื่อให้พิจำรณำให้           
ควำมเห็นชอบ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุมได้ให้
ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) หลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) และได้ให้ข้อเสนอแนะ           
และให้ข้อคิดเห็นในบำงประเด็น ฝ่ำยวิชำกำรได้มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของทุกฝ่ำย
เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของรูปเล่มอยู่ในกระบวนกำรจัดพิมพ์เป็นเล่มที่สมบูรณ์เพื่อให้ทุกสำขำวิชำน ำไป
ประกอบในกำรพัฒนำหลักสูตรต่อไป    

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.4 รายงานความคืบหน้าการรับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO 
  สืบเนื่อง ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรรับทรำบหลักสูตร
ผ่ำนระบบ CHECO รวมจ ำนวนหลักสูตรทั้งสิ้น 103 หลักสูตร ผ่ำนกำรพิจำรณำและรับทรำบแล้ว จ ำนวน 
68 หลักสูตร จ ำแนกเป็น หลักสูตรระดับปริญญำตรี 60 หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 8 หลักสูตร  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.5 แผนการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ
หน้าท่ีของตนเองและประชาชนในชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  สืบเนื่อง มหำวิทยำลัยได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมควำมรัก ควำมสำมัคคี 
ควำมมีระเบียบวินัย เข้ำใจสิทธิหน้ำที่ของตนเองและประชำชนในชำติ ปีงบประมำณ 2564 ได้ด ำเนินกำร
จัดท ำแผนโครงกำรฯ เพื่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี และได้ผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจน โดยจัดกำรประกวดแหล่ง
กำรเรียนรู้ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จังหวัดสุพรรณบุรี จ ำนวน 6 กลุ่ม และรอบบริเวณมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จ ำนวน 4 กลุ่ม ในพื้นที่ต่ำง ๆ ที่เห็นว่ำเป็นแหล่งกำรเรียนรู้   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1 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)  
เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

 ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1) ย่อหน้ำแรก กำรใช้ “อำศัยอ ำนำจตำมควำม” ซ้อนกันถึงสองอ ำนำจ และควรผ่ำนควำม
เห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยด้วย  
 2) ข้อ 3 ค ำนิยำม ถ้ำเป็นฉบับเพิ่มเติมจะไม่มีค ำนิยำมแล้ว 
 3) ข้อ 4 ควรเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อนั้น ๆ จำกประกำศฯ เดิม และเพิ่มสำระส ำคัญเพิ่มเติมเข้ำไป   
 4) เฉพำะสำขำวิชำผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ค่ำวัสดุฝึก
ให้เก็บมำกกว่ำสำขำอื่น ๆ และอยู่ในวงเงิน 15,000 บำท/ภำคเรียน ได้หรือไม่  
 5) ควรจัดเก็บเป็นเงินกลำงๆ ไม่ลงในรำยวิชำใดวิชำหนึ่ง และใช้ค ำอื่นแทน ค ำว่ำ “ค่ำวัสดุฝึก”  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษำ (เพิ่มเติม) 
เฉพำะสำขำวิชำผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) และมอบหมำยอำจำรย์
มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล  พิจำรณำ
อีกครั้ง ควรจัดเก็บเป็นเงินกลำง ๆ  ไม่ลงในรำยวิชำใดวิชำหนึ่ง และใช้ค ำอื่นแทน ค ำว่ำ “ค่ำวัสดุฝึก” และ
ด ำเนินกำรแก้ไข (ร่ำง) ประกำศให้ถูกต้อง ก่อนน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำ
มหำวิทยำลัยต่อไป    

 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 กฎกระทรวงกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564 ได้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำย ซึ่งได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกำรจัดกลุ่ม
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สถำบันอุดมศึกษำ ในกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภำพ ก ำกับดูแล และจัดสรร
งบประมำณเพื่อกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกษำและกำรผลิตก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำง  
ตำมควำมต้องกำรของประเทศ ในกำรนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) จึงก ำหนดให้สถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ
ตำกฎกระทรวงดังกล่ำว ด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมควำมในข้อ 13 ของกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ระบุไว้ว่ำ ให้สภำสถำบันอุดมศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรซึ่งอย่ำงน้อยต้องมี
ผู้แทนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงอยู่ด้วย เพื่อประมวลข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ
สถำบันอุดมศึกษำและท ำกำรประเมินตนเองตำมตัวช้ีวัดศักยภำพองค์กรและตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน  
ของแต่ละกลุ่มตำมที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่มสถำบัน 
อุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๔ และก ำหนดช่ือคณะกรรมกำรล ำดับที่ 5 “รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์” 
ผู้แทนคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก และล ำดับที่ 6 “ศำสตรำจำรย์ ดร.คณิต               
เขียววิชัย” ผู้แทนคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  

 4.3 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกัน (ควบคุมหรือรักษา) การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรป้องกัน 
(ควบคุมหรือรักษำ) กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) เพื่อน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 
พฤษภำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมกีองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษำ บุคลำกร 
และผู้เดือดร้อนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำกโรคระบำดไวรัสโคโรนำ 2019 หำกไม่จัดท ำเป็น ระเบียบฯ แต่
จั ดท ำ เ ป็ น แบน เ นอ ร์ ป ร ะก ำศ ช่ วย เ ห ลื อ โ ด ย ใ ช้ ง บป ร ะม ำณ ขอ ง กอ งทุ นฯ  ก ร ณีนั ก ศึ ก ษ ำ                                               
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ อันเนื่องจำกข้อก ำหนดของรำยวิชำในหลักสูตร ณ ช่วงเวลำกำรแพร่ระบำดของ              
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เกิดมีกำรติดเช้ือ มหำวิทยำลัยจะสนับสนุนให้นักศึกษำเพิ่มเติมจำกหน่วยงำน
รัฐอย่ำงไร มหำวิทยำลัยจะช่วยสนับสนุนเป็นรำยบุคคล จะประหยัดกว่ำหรือไม่  
  2) แก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบของกองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 โดยเพิ่มกำรช่วยเหลือกรณี
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 
  3) คณะกรรมกำรกองทุน BSRU สู้ ภัย COVID-19 ตรวจสอบจ ำนวนเงินในกองทุน              
หำกจ ำนวนเงินน้อยไม่เพียงพออำจต้องขอรับบริจำคเพิ่มเติม และงบประมำณของมหำวิทยำลัยส่วนใดบ้ำง    
ที่สำมำรถน ำไปสมทบเข้ำกองทุนเพิ่มเติม 
  4) ฝ่ำยประชำสัมพันธ์จัดท ำแบนเนอร์เชิญชวนนักศึกษำฉีดวัคซีนก่อนเปิดภำคเรียน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรป้องกัน (ควบคุมหรือรักษำ)                
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร               
โชติรัตนศักดิ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี และ                            
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รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร์ หำข้อสรุปในกำรสนับสนุนช่วยเหลือ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กรณีติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) โดยเพิ่มเติมในระเบียบฯ 
กองทุน BSRU สู้ภัย  COVID-19 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษำ บุคลำกร และผู้เดือดร้อนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำก
โรคระบำดไวรัสโคโรนำ 2019 และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ จัดท ำแบนเนอร์เพื่อเชิญชวนนักศึกษำฉีดวัคซีนก่อนเปิดภำคเรียน 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2564 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕64 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/๒๕64 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบในกำรประชุม
ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจ า ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของ
หน่วยงานภายในโครงสร้าง และภายนอกโครงสร้าง พ.ศ. 2564 
  งำนวินัยและนิติกำร ได้จัดท ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย  
กำรคณะกรรมกำรประจ ำ ว่ำด้วยบริหำรและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำยในโครงสร้ำง และภำยนอก
โครงสร้ำง พ.ศ. 2564 โดยได้น ำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำร
กฎหมำยของมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ตำมล ำดับ และได้ออกมำเป็นข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย ดังนี้ 
  1) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
พ.ศ. 2564 
  2) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน 
พ.ศ. 2564 
  3) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน
ของวิทยำลัยกำรดนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
  4) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักกิจกำรนักศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
  5) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
  6) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
  7) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
  8) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน
ของคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุสำหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
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  และตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำ  
ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำยในโครงสร้ำง และภำยนอกโครงสร้ำง พ.ศ. 2564 
ต้องด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรข้ึนใหม่ ไม่เกินเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับใหม่มีผลใช้บังคับ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 รายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564  
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วม
ประชุมช้ีแจงกำรด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564  ในวันพฤหัสบดีที่  
20 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 รายงานบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการช่วยเหลือภาครัฐในสถานการณ์โควิด-19  
  มหำวิทยำลัย ได้สรุปรำยงำนบทบำทมหำวิทยำลยัรำชภัฏในกำรช่วยเหลอืภำครัฐ             ใน
สถำนกำรณ์โควิด-19 เกี่ยวกับมำตรกำรดูแล ป้องกันและช่วยเหลือนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และประชำชน
ทั่วไป รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 ขอส่งบันทึกความร่วมมือ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ได้ส่งบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำง กรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสรำ้งเสริมสุขภำพ สถำบันพัฒนำองค์กร
ชุมชน (องค์กำรมหำชน) มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม และมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เพื่อแสดงควำม
มุ่งมั่นร่วมมือในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลไกและเครือข่ำยเพื่ อสร้ำง 
สุขภำวะของคนกรุงเทพมหำนครในระดับพื้นที่ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษ             
เพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 พ.ศ. 
2564 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรเก็บค่ำ
บ ำรุงมหำวิทยำลัย ค่ำบ ำรุงคณะ และค่ำธรรมเนียมพิเศษเพื่อกำรพัฒนำสำขำวิชำส ำหรับนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2563 พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.7 สรุปผลความพึงพอใจต่อ “โครงการสัมมนาเชื่อมสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมค่านิยม
องค์กร MORALITY ส านักงานอธิการบดี”  
  กองนโยบำยและแผน ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อ “โครงกำรสัมมนำเช่ือมสัมพันธ์               
สร้ำงควำมสำมัคคี ส่งเสริมค่ำนิยมองค์กร MORALITY ส ำนักงำนอธิกำรบดี” รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและ               
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยละเอียด              
ดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมกระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมำตรกำรและกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์วิจิตร  
ศรีสอ้ำน ช้ัน 5 อำคำรอุดมศึกษำ 1 และผ่ำนระบบ Zoom รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักคอมพิวเตอร์   
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1)  รำยงำนผลโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับนัก ศึกษำ มบส.  จ ำนวน 3  
โครงกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  2) รำยงำนผลโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับคณำจำรย์ และบุคลำกร มบส. จ ำนวน 2 
โครงกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 ขอรายงานผลก าไรส่วนเกินทุน ณ 30 เมษายน 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 30 เมษำยน พ.ศ. 2564 มำจัดเก็บในบัญชีเงนิ
ฝำกของมหำวิทยำลัยฯ ตำมประเภทของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 



๑๐ 
 

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

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
 6.1 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีจอดรถจักรยานยนต์และทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรจัดเตรียมพื้นที่
จอดรถจักรยำนยนต์ภำยในมหำวิทยำลัย จ ำนวน ๑๐ จุด และทำงเดินเท้ำส ำหรับบุคลำกรและนักศึกษำ 
จ ำนวน ๒ จุด คือบริเวณลำนจอดรถยนต์อำคำร ๑๑ และบริเวณจุดเช่ือมต่อระหว่ำงอำคำร ๑ – อำคำร 6 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 การติดตามข้อมูลการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอควำมอนุเครำะห์คณะทุกคณะส่ง
ข้อมูลกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถ่ิน  ภำยในวันพฤหัสบดีที่  27 พฤษภำคม พ.ศ. 2564                
เพื่อที่มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรส่งข้อมูลให้กับที่ประชุมทปอ. ด ำเนินกำรในล ำดับต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 ระบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอควำมอนุเครำะห์คณะทุกคณะบันทึก
ข้อมูลกำรลงนำม MOU กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในระบบบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ         
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (https://mou.bsru.ac.th/) 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
  

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


