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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 5/๒๕64 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.0๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 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 ี

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 

๑. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรกึษำ 
๒. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
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. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่6/2564 วันศุกรท์ี่ 13 สงิหำคม พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 09.00 น. 
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๑๔. อำจำรย ์ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
๑๕. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
1๖. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
1๘. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
๑๙. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
๒๐. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
2๑. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
2๒. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
23. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
24. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
2. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

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

 
เริ่มประชุม  เวลา 09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย                    

ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕64 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2564 โดยไม่มี                   
กำรแก้ไข 

เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี 
และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕64 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี ้
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ระเบียบวำระที่ 4.8 มติที่ประชุม 1) “หอพักช่อชงโคอู่ทองทวำรวด”ี แก้ไขเป็น “หอพักช่อชงโคอู่ทอง” 

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี                 
ครั้งที่ 5/2564 โดยมีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1  (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  ตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 
มิถุนำยน 2564 มีมติที่รับทรำบด ำเนินกำรปรับแก้ไขเพิ่มเติม (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรและ                   
กำรด ำเนินงำนของบัณฑิตวิทยำลัย พ.ศ. ....  ตำมข้อเสนอแนะ และที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย                   
รองอธิกำรบดี และผู้ ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่  5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  1 กรกฎำคม พ.ศ. 2564  
มีมติเห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบัณฑิตวิทยำลัย พ.ศ. ....  
และมอบ นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูล  
ประสำนหน่วยงำนเพื่อด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องตำมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และน ำเข้ำที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ                       
ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1) บรรทัดแรก “โดยใช้เป็นกำรสมควรปรับปรุงข้อข้อบังคับ...” ค ำว่ำ “ข้อ” ซ้ ำ  
  2) ข้อ 9 (4), ข้อ 10 (5) และ ข้อ 32 ค ำว่ำ “ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย” ควรแก้ไขเป็น 
“ส ำนักงำนคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย”  
  3) ข้อ 13 (1) ถึง (7) แก้ไขค ำว่ำ “คณะ” เป็น “บัณฑิตวิทยำลัย” 
  4) ข้อ 14 แก้ไขเป็น กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย... 

มติท่ีประชุม รับทรำบ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบัณฑิตวิทยำลัย พ.ศ. ....                    
และมอบหมำยนำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรแก้ไข                           
ตำมข้อเสนอแนะ และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป  

 3.2  ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
examination) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
  ตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 มีมตเิห็นชอบ ประกำศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรสอบประมวล
ควำมรู้ (Comprehensive examination) หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต และมอบหมำยอำจำรย์มรกต 
ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล น ำไป
พิจำรณำให้ละเอียด เรื่องกำรพิสูจน์อักษร และปรับภำษำ และน ำเสนอธิกำรบดีลงนำมในประกำศฯ ต่อไป   
จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 
27 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ ประกำศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรสอบประมวลควำมรู้ 
(Comprehensive examination) หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
  1) ตำมค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ 18/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณบดี สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลำคม พ.ศ. 2562 นั้น คณบดีคณะครุศำสตร์ จะหมดวำระลงในวันที่ 17 ตุลำคม 
พ.ศ. 2566 เนื่องจำก รองศำสตรำจำรย์ ดร. วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร์ จะเกษียณอำยุ
รำชกำร ในวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และได้แจ้งควำมประสงค์ขอยุติกำรด ำรงต ำแหน่งคณบดี ซึ่งจะ
ส่งผลท ำให้ต ำแหน่งคณบดีคณะครุศำสตร์ ว่ำงลง  
  2) มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรสรรหำคณบดีคณะครุศำสตร์ ตำม ข้อบังคับมหำวิทยำลัย          
รำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย คุณสมบัติ และวิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. 2547 ข้อ 5 ระบุว่ำ           
“ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ประกอบด้วย  
   (1) อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน 
   (2) ผู้แทนจำกสภำวิชำกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยคัดเลือก จ ำนวน
สำมคน  
   (3) ผู้แทนจำกสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
คัดเลือก จ ำนวนสำมคน 
  ให้คณะกรรมกำรสรรหำแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำร” 
  อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคุณสมบัติ  
และวิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. 2547 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย จึงคัดเลือกคณะกรรมกำร 
สรรหำคณบดีคณะครุศำสตร์ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่  5/2562  
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะครุศำสตร์ ดังรำยนำมต่อไปนี้ 
  1) อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์  ประธำนกรรมกำร 
  2) ศำสตรำจำรย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช  อภิบุณโยภำส  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  กรรมกำร 
  5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม  กมลชัยพิสิฐ  กรรมกำร 
  6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุธี   จันทร์ศรี  กรรมกำร 
  7) นำยวีรพงษ์    แสนพัก   กรรมกำร 
  8) นำงสำวกำนต์พิชชำ   แก้วมหำสุริยวงศ์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  9) นำงสำวกรกำญจน์   อุ่นบ้ำน   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ จะเกษียณอำยุรำชกำร          
ในวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 ท ำให้ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ ว่ำงลง จึงน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
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ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 
2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ดังรำยนำมต่อไปนี้ 
  1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน  ประธำน 
  2) ศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนำนิมิตกูล  กรรมกำร 
  3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ   กรรมกำร 
  4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  กรรมกำร 
  5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  6) นำงสำวสำครรัตน์   เถำะรอด  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  7) นำยประกฤษฎ์ิ   เพชรแอง      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 4.3 ความเห็นกรณีขอส าเร็จการศึกษาก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา  
  นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ภำค กศ.พ. (ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ)                
ได้ส่งหนังสือ เรื่อง ขอส ำเร็จกำรศึกษำก่อน 14 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนไม่เต็มเวลำ ลงวันที ่
1 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เพื่อขอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำแก้ไขข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2560 และประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง ก ำหนดเกณฑ์
กำรลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับประเด็นกำรขอส ำเร็จกำรศึกษำของ
นักศึกษำภำค กศ.พ. (ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ) ซึ่งนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ภำค กศ.พ. 
(ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ) บำงส่วนจะลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตรในภำค
กำรศึกษำปกติที่ 13 (ปีกำรศึกษำที่ 1/2564) แต่ไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ เนื่องจำกข้อบังคับฯ           
ได้ก ำหนดไว้ว่ำ “ระยะเวลำส ำเร็จกำรศึกษำส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ นักศึกษำจะส ำเร็จ
กำรศึกษำได้ไม่ก่อน 14 ภำคกำรศึกษำปกติ และใช้เวลำศึกษำไม่เกิน 12 ปีกำรศึกษำ” 
  งำนวินัยและนิติกำร ได้พิจำรณำกรณีนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ขอส ำเร็จ
กำรศึกษำก่อน 14 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำสำมำรถกระท ำได้หรือไม่          
โดยได้น ำแนวทำงจำกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
2558 และข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ จ ำนวน 9 แห่ง มำเป็น
แนวทำงประกอบกำรพิจำรณำ และมีประเด็นที่ต้องพิจำรณำรำยละเอียดดังเอกสำรแนบ พร้อมทั้งได้จัดท ำ  
(ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2564 จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 
4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี อำจำรย์มรกต 
ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ  วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล หำรือกับ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สนิท ชุนดี กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมกันหำช่องทำงในกำรช่วยเหลอื
นักศึกษำและแก้ไขกรณีดังกล่ำวให้แล้วเสร็จ ภำยในระยะเวลำ 2 เดือน 
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 4.4 (ร่าง) ผลการประเมินตนเองเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีค ำสั่งที่ 25/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดกลุ่มมหำวิทยำลัยตำมกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564 
ลงวันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เพื่อท ำหน้ำที่ ดังนี้ 
  1) ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรจัดกลุ่มมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงกำรจัด
กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  2) พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะกำรจัดรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัย  
  3) พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรประเมินตนเองตำมตัวช้ีวัดศักยภำพองค์กรและ
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกลุ่มมหำวิทยำลัย 
  4) พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะแผนกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกษำ แผนกำร
ผลิตก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำงตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือแผนพัฒนำสถำบั นอุดมศึกษำด้ำนอื่น 
ตำมควำมในข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง 
  5) พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะโครงกำรตำมแผนกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกษำ 
แผนกำรผลิตก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำงตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือแผนพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ
ด้ำนอื่น เพื่อขอรับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564 อีกด้วย 
  กองนโยบำยและแผน ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  1) จัดท ำค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 1493/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกลุ่มมหำวิทยำลัยตำมกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖4 
  2) จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดกลุ่มมหำวิทยำลัยตำมกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
  3) จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกลุ่มมหำวิทยำลัยตำมกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2564 โดยจ ำแนกคณะอนุกรรมกำรฯ 
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
   (3.1) คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนพัฒนำควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัย           
มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัย แผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำง
ตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือแผนพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำด้ำนอื่นตำมควำมในกฎกระทรวงข้อ 13 
รวมถึงจัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมแผนกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัย หรือโครงกำรพลิกโฉมระบบ
อุดมศึกษำของประเทศไทย (Reinventing University) เพื่อขอรับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   (3.2) คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประเมินกำรก ำหนดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ                        
เชิงยุทธศำสตร์ มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูลและน ำเข้ำข้อมูลลงในระบบประเมินตนเองตำมตัวช้ีวัดศักยภำพ                 
องค์กรและตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์และคุณลักษณะเฉพำะกลุ่ม 
(UCLAS-Thai University Strategic Classification and Self-Assessment System) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กำรพลิกโฉมสถำบันอุดมศึกษำไทย (Reinventing University) รวมถึงรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง            
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ตำมตัวช้ีวัดศักยภำพองค์กรและตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์และ
คุณลักษณะเฉพำะกลุ่มต่อคณะผู้บรหิำร คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย หรือคณะกรรมกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4) คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประเมินกำรก ำหนดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์  
ได้ด ำเนินกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน  
ของมหำวิทยำลัย และน ำเข้ำข้อมูลลงในระบบประเมินตนเองตำมตัวช้ีวัดศักยภำพองค์กรและตัวช้ีวัด  
ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์และคุณลักษณะเฉพำะกลุ่ม ( UCLAS)  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  กองนโยบำยและแผน จึงขอน ำเสนอ (ร่ำง) ผลกำรประเมนิตนเองตำมตัวช้ีวัดศักยภำพองค์กร
และตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ผลกำรประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์             
และมอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนำโยธิน รองอธิกำรบดี และอำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  
ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี น ำเสนอที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 
กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ล ำดับต่อไป 

 4.5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564  
  กองนโยบำยและแผน ได้สรุปรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย
ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม รับทรำบ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 
มิถุนำยน พ.ศ. 2564 และมอบหมำยทุกหน่วยงำนเร่งด ำเนินกำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตำมตำมที่ก ำหนด  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 5.1 ขอรายงานผลก าไรส่วนเกินทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
  มหำวิทยำลัย ได้ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบริหำรเงินลงทุนของมหำวิทยำลัยฯ 
จ ำนวน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนพัฒนำบุคลำกร
มหำวิทยำลัย จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 340 ล้ำนบำท 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทั้ง 3 แห่ง ได้ด ำเนินกำรคืนก ำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ 31 
พฤษภำคม พ.ศ. 2564 มำจัดเก็บในบัญชีเงนิฝำกของมหำวิทยำลัยฯ ตำมประเภทของกองทนุ เป็นที่เรียบรอ้ย
แล้ว ดังตำรำงสรุป 
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กองทุน/ผู้บริหารกองทุน เงินลงทุน ก าไรส่วนเกินทุน (บาท) คิดเป็นร้อยละ วันด าเนินโอน 
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

บลจ.วรรณ 
90 ล้ำนบำท 140,000.00 0.15 10 มิ.ย. 64 

กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
บลจ.เอม็เอฟซ ี

100 ล้ำนบำท 142,958.13 0.13 09 มิ.ย. 64 

กองทุนพฒันำบุคลำกร 
บลจ.ไทยพำณิชย ์

150 ล้ำนบำท 436,723.29 0.31 21 มิ.ย. 64 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ผลการประกวดโครงการออมสินยุวพัฒน์  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ลงนำมควำมร่วมมือกับธนำคำรออมสิน               
ในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรพัฒนำคุณภำพควำมรู้ทำงปัญญำให้นักศึกษำสร้ำงผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนผ่ำนโครงกำร
กิจกรรมเสริมสรำ้งและพัฒนำภูมิปัญญำท้องถ่ิน ประจ ำปี 2563 - 2564 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน มีกำรจัด
กิจกรรมแข่งขันเพื่อปลูกจิตส ำนักรักประเทศชำติ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมส่งเสริมเอกลักษณ์จ ำเพำะ           
ถ่ินฐำนให้เป็นแบบอย่ำงของภูมิปัญญำท้องถ่ิน โดยมีผลกำรแข่งขันดังนี้ 
  1. รำงวัลชนะเลิศ เงินรำงวัล 5,000 บำท ได้แก่ ทีมอู้ฮู้ New gen 
  2. รองชนะเลิศดันดับ 1 เงินรำงวัล 3,000 บำท ได้แก่ ทีมบ้ำนคุณหลวงประสิทธ์ิโฮมสเตย์ 
  3. รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรำงวัล 2,000 บำท ได้แก่ ทีม JUMPEE TEE RAK  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ผลการประกวด การออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคมฯ   
  ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ได้มีกำรจัดประกวดออกแบบตรำสัญลักษณ์วิศวกร
สังคม เพื่อใช้เป็นสื่อสร้ำงกำรรับรู้และประชำสัมพันธ์กิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรสังคมในรูปแบบต่ำง ๆ
ส ำนักกิจกำรนักศึกษำจึงได้มีแนวคิดจัดกำรประกวดออกแบบตรำสัญลักษณ์วิศวกรสังค ม ในส่วนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำข้ึน เพื่อให้นักศึกษำได้มีเวทีในกำรแสดงออก และสำมำรถน ำไป  
ต่อยอดกำรประกวดในระดับที่สูงข้ึนได้ ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ จึงได้ก ำหนดให้มีกำรตัดสินผลงำน กำรประกวด
ออกแบบตรำสัญลักษณ์วิศวกรสังคม มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 ผ่ำนระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM จึงขอน ำเรียนแจ้งผล            
กำรตัดสิน ดังนี้ 
  1. รำงวัลชนะเลิศ เงินรำงวัล 8,000 บำท นำงสำวสิรินทร์ทิพย์ เกตุเลศศักดิ์ 
  2. รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรำงวัล 6,000 บำท นำยทักษิณ บรรจงศักดิ์ศิริ 
  3. รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรำงวัล 4,000 บำท นำงสำวชัญญำ พงษ์ธำนี 
  4. รำงวัลชมเชย เงินรำงวัลๆ ละ 2,000 บำท นำยเกียรติศักดิ์ เอื้อพรประพันธ์  
      และนำยณัฐพล เหล่ำช ำนำญ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.4 หนังสือขอบคุณ 
  โรงเรียนวัดประดิษฐำรำม ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ที่ได้สนับสนุนวัสดุ และสิ่งของส ำหรับป้องกันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
ให้แก่โรงเรียนวัดประดิษฐำรำม ส ำนักงำนเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2564  
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่  5/2564             
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 4  
  ส ำนักงบประมำณ ได้ส่งหนังสือกำรอนุมัติ เงินจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ไตรมำสที่ 4 เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 
ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  งำนพัสดุ กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในไตรมำสที่ 4              
กรณีที่เป็นงบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทั้งงบประมำณแผ่นดิน และงบรำยได้ของมหำวิทยำลัย 
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่  5/2564             
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 โครงการประกวดการออกก าลังกายเพ่ือลดน้ าหนักรักษาสุขภาพ ส าหรับอาจารย์ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย  
  มหำวิทยำลัย ได้จัดโครงกำรประกวดกำรออกก ำลังกำยเพื่อลดน้ ำหนักรักษำสุขภำพ  
ส ำหรับอำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย เพื่อให้เกิดควำมสมดุลในร่ำงกำย และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้อื่น 
ช่วยพัฒนำจิตใจ สำมำรถคิดวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ และควบคุมจิตใจตัวเรำเองได้ เพรำะควำม
เจ็บป่วยและปัญหำสุขภำพเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้บุคคลไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่กำรท ำงำนได้ตำมปกติ  
จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้ทุกหน่วยงำน ส่งรำยช่ืออำจำรย์ บุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรประกวดกำรออกก ำลัง
กำยเพื่อลดน้ ำหนักรักษำสุขภำพ ส ำหรับอำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย จ ำนวนทีมละ 10 – 15 คน 
หน่วยงำนละไม่น้อยกว่ำ 1 ทีม ส่งใบสมัครภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ณ อำคำร  6 ช้ัน 6           
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่  5/2564             
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.8 สรุปผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร
กิจกรรม “การจดัการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แบบ Active Learning” ครัง้ท่ี 1 
  ฝ่ำยวิชำกำรได้จัดอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์และบุคลำกร 
กิจกรรม “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์แบบ Active Learning” ครั้งที่ 1 ให้แก่คณำจำรย์        
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำควำมรู้และทักษะกำรสอนออนไลน์แบบ Active Learning และพัฒนำทักษะกำร
ใช้เครื่องมือ เทคนิค วิธีกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ได้หลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ  
  กำรจัดอบรม ครั้งที่  1 มุ่งเน้นกำรอบรมให้แก่คณำจำรย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษำ           
มีคณำจำรย์เข้ำร่วมอบรม 80 ท่ำน ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวได้จัดข้ึนในวันอังคำรที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2564  
โดยเป็นกำรอบรมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM  บัดนี้กำรจัดโครงกำรอบรมดังกล่ำวได้
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว/ฝ่ำยวิชำกำร ได้สรุปผลกำรจัดอบรมกิจกรรมดังกล่ำว รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
ทั้งนี้ ฝ่ำยวิชำกำรได้ก ำหนดจัดกำรอบรมเพิ่มเติมดังนี้ 
  - ครั้งที่ 2 มุ่งเน้นกำรอบรมให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนสำธิต ครูเข้ำร่วมประมำณ 60 ท่ำน 
ก ำหนดจัดวันเสำร์ที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
  - ครั้งที่  3 มุ่งเน้นกำรอบรมให้แก่คณำจำรย์ผู้สอนตรวจสอบใหม่ในระดับปริญญำตรี      
มีคณำจำรย์เข้ำร่วมประมำณ 80 ท่ำน ก ำหนดจัดวันพุธที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 ข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรท่ีพัฒนา/ปรับปรุง ของมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  มหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรที่ครบวงรอบกำรพัฒนำ/ปรับปรุง 
เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘       
โดยได้มีกำรส ำรวจข้อมูลควำมพร้อมในกำรน ำเสนอหลักสูตรไปยังคณะต่ำง  ๆ โดยมีหลักสูตรที่จะน ำเสนอ      
ต่อที่ประชุมต่ำง ๆ ได้แก่ ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร (คณะกรรมกำรวิชำกำรระดับ
มหำวิทยำลัย) สภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัย ตำมล ำดับ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยมีหลักสูตร
เข้ำน ำเสนอ จ ำนวน 48 หลักสูตร   จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ            
ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 แผนผังการจัดงานพิธีเปิดอาคาร 2 หลัง   
  มหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดจัดพิธีเปิดอำคำร 2 หลังในวันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 และได้
มีกำรจัดท ำแผนผังกำรจัดงำนพิธีเปิดอำคำร 2 หลัง เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียด           
ดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.11 โครงการฯ และภารกิจต่าง ๆ ของอาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ เครือหงษ์  
  อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี  ได้สรุปรำยงำนกำรโครงกำรฯ และภำรกิจ
ต่ำง ๆ เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 ผลการตรวจสอบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (ปรับปรุงหลักสูตร 65)  
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อมูล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสหกิจศึกษำ (ปรับปรุงหลักสูตร 65) เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 ประกาศฯ เรื่องแนวทางในการจอดรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย และแนวปฏิบัติ         
ในการจอดรถจักรยานยนต์ในอาคารสันทนาการด้านกีฬา  
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวทำง         
ในกำรจอดรถจักรยำนยนต์ภำยในมหำวิทยำลัย และแนวปฏิบัติในกำรจอดรถจักรยำนยนต์ในอำคำร               
สันทนำกำรด้ำนกีฬำ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 
5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 โครงการฯ และภารกิจต่าง ๆ ของอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ  
  อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนโครงกำรฯ และภำรกิจ 
ต่ำง ๆ ดังนี ้
      1) ก ำหนดกำรโครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำ 
  2) ก ำหนดกำรโครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร มบส. 
  3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
  4) จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ ภำคเรียนที่ 1/2564 
  5) ปฏิทินวิชำกำรส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ ภำคเรียนที่ 1/2564 
  6) กำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพธุรกิจ (หอพักช่อชงโค) 
  7) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรร้ำนค้ำช่วงสถำนกำรณ์โควิด – 19 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.15 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุม         
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน (คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน) กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร แผนปฏิบัติกำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565” เมื่อวันพุธที่  
2 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 6 และระบบ ZOOM จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 
2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 และยอดผู้สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
  บัณฑิตวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมของบัณฑิตวิทยำลัย ประจ ำเดือน
พฤษภำคม – มิถุนำยน พ.ศ. 2564 และยอดผู้สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2564) จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 
5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักคอมพิวเตอร์    
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
  2) สรุปผลกำรเผยแพร่ข้อมูล ผลงำนอำจำรย์ผ่ำนเว็บไซต์ (bsru.net) 
  3) รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำ Digital Transcript “กำรฝึกอบรม
กระบวนกำรจัดท ำ Digital Transcript” มหำวิทยำลัยภำครัฐ วันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.18 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : 
การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตหลักสูตร พ.ศ. 2560 ประจ าปีการศึกษา 2563 
  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ : กำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์
บัณฑิตหลักสูตร พ.ศ. 2560 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียด 
ดังเอกสำรแนบ   
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.19 ขอรายงานจ านวนผู้ท่ีเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2021 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้รำยงำนจ ำนวนผู้ที่เข้ำรับบริกำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สำยพันธ์ุ  
ปี 2021 ในวันพุธที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ณ ลำนกิจกรรม อำคำร 1 ช้ัน 1 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 
2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.20 ขอส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวที่เกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 แก่สื่อมวลชนฯ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.21 แจ้งวันท่ีมีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาท่ียังด ารงต าแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินกรณีเข้ารับต าแหน่งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 
  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ส่งหนังสือกำรแจ้งวันที่มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสำมปี
ตลอดเวลำที่ยังด ำรงต ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกรณีได้เคยย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ำรับต ำแหน่ง
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 มำตรำ 40 
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่  5/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.22 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้มีก ำหนดกำรเข้ำ
ตรวจเยี่ยมหน่วยงำน ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎำคม – 17 กันยำยน พ.ศ. 2564 จึงได้จัดท ำก ำหนดกำร          
ตรวจเยี่ยมหน่วยงำน เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้ง
ที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.23 รายงานการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ของส านักกิจการนักศึกษา 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้รำยงำนกำรด ำเนินด้ำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 เพื่อน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
 6.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               
ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)   
  นายอภิชาติ  สิงห์ชัย รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
กองนโยบำยและแผน ขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนต่ำง ๆ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมำส 3 (1 เมษำยน – 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2564) (ให้ระบุ
รำยงำนเฉพำะโครงกำรที่ปรำกฏในแผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เท่ำนั้น) ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด น ำส่งเอกสำรพร้อมไฟล์ข้อมูลให้กองนโยบำย             
และแผน ภำยในวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม รับทรำบ    

 6.2 การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน ได้หำรือเรื่องกำรจัดกำรประกวดพูดสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จ 
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (BSRU Royal Trophy English 
Speech Competition 2021) เพื่อเช่ือมควำมสัมพันธ์และสร้ำงเครือข่ำยในหมู่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง 
ผ่ำนระบบ ZOOM และถ่ำยทอดสดผ่ำน FACEBOOK LIVE 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.3 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบที่ 
1/2564 
  นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ กองบริหำรงำนบุคคล ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร รอบที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่  12 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 – 15.30 น.                  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  
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 6.4 ผลส ารวจการใช้เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ส ำรวจกำรใช้เครือข่ำยสัญญำณอินเทอร์เน็ตของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ซึ่งมีผู้ตอบแบบส ำรวจ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนำยน – 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 2,700 คน 
รำยละเอียดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 6.5 รายงานความคืบหน้าการรับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO  
  นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รำยงำน              
ควำมคืบหน้ำกำรรับทรำบหลกัสตูรผำ่นระบบ CHECO สำขำวิชำสำมำรถเข้ำระบบเพื่อขอรบัทรำบหลักสูตรได้  

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


