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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/๒๕64 

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.0๐ น. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(การประชุมออนไลน์) 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบดี 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ ์ วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรึกษำ 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบดี 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี 
6. รองศำสตรำจำรยส์ำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี 
7. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ รองอธิกำรบดี 
8. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี 
9. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สปุรำณ ี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทยั เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
1๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๘. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๙. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
2๑. นำงสำวอรุณ ี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๒. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๓. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิจัยฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
2๖. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพนัธ์ 
27. อำจำรย์ ดร.สุรินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธฯ์ 
29. อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน ์ โพธิ์เขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวทิยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในกำรประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันจันทรท์ี่ 13 กันยำยน พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 13.00 น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ติดรำชกำร 
๒. นำงบุษบงค ์ วงษ์พันทำ ติดรำชกำร 
๓. นำยสวุิทย์   มุดทะเล ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
๒. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
๓. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
4. นำยกิตติพงษ์ พ้ืนพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสดุ 
5. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
6. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

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 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และติดตามการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและโครงการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
  มหำวิทยำลัยได้รับแจ้ง พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี จะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นและโครงกำรวิศวกรสังคมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ   
และให้มหำวิทยำลัยก ำหนดวัน และเตรียมควำมพร้อม โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำก ำหนด
วันรับกำรตรวจเยี่ยม ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.30 – 15.00 น.  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 1.2 รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าการศึกษา ๒๕๖๔ 
  1) จ ำนวนกำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำในระดับปริญญำตรี ประกอบด้วย 1) ภำคปกติ             
ตำมแผนรับ จ ำนวน ๓,๘๗๔ คน มำรำยงำนตัว จ ำนวน ๒,๗๓๕ คน และ 2) ภำค กศ.พ. ตำมแผนรับ จ ำนวน
๘๙๐ คน มำรำยงำนตัว จ ำนวน ๑๙๕ คน     
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  2) จ ำนวนกำรรับเข้ำนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมแผนรับ จ ำนวน ๘๕๕ คน           
มำรำยงำนตัว จ ำนวน ๕๗๗ คน  
  3) รวมจ ำนวนนักศึกษำใหม่ ประจ ำกำรศึกษำ ๒๕๖๔ จ ำนวน ๓,๕๐๗ คน ระดับปริญญำตรี 
จ ำนวน ๒,๙๓๐ คน ประกำศนียบัตรบัณฑิต จ ำนวน ๑๓๗ คน ปริญญำโท จ ำนวน ๒๖๕ คน ปริญญำเอก 
จ ำนวน ๑๗๕ คน เป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๐๐ น.  

มติที่ประชุม รับทรำบ                  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย                    

ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕64 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้ 

ระเบียบวำระที่ 4.2 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มติที่ประชุม จำก 6) นำยประกฤษฎิ์ เพชรแอง ผู้ช่วยเลขำนุกำร แก้ไขเป็น 6) นำงสำว
สำครรัตน์ เถำะรอด ผู้ช่วยเลขำนุกำร และ 7) นำยประกฤษฎิ์ เพชรแอง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2564 โดยมี                   
กำรแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ความเห็นกรณีขอส าเร็จการศึกษาก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา  
  อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สืบเนื่อง งำนวินัยและนิติกำร 
ได้พิจำรณำกรณีนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์  ขอส ำเร็จกำรศึกษำก่อน 14 ภำคกำรศึกษำปกติ 
ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่ เต็มเวลำสำมำรถกระท ำได้หรือไม่  โดยได้น ำแนวทำงจำกประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับว่ำด้วย                 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ จ ำนวน 9  แห่ง มำเป็นแนวทำงประกอบ                     
กำรพิจำรณำและมีประเด็นที่ต้องพิจำรณำ พร้อมทั้ง ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ได้หำรือกับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สนิท                   
ชุนดี กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมและงำนทะเบียน 
และนิติกร ได้ข้อสรุปว่ำจะรับพิจำรณำ เนื่องจำกนักศึกษำที่ขอมำมีประมำณ 24 รำย ได้พิจำรณำชั่วโมงกำรเรียน
และรำยวิชำที่ต้องเรียนที่จะจบได้ ภำคเรียน 1/2564 หรือว่ำที่ลงเกินและสำมำรถจบได้ มี 9 รำยเท่ำนั้น              
จึงเห็นควรให้เฉพำะรำยเฉพำะกรณี นักศึกษำบำงกลุ่มสำมำรถเทียบโอนได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเทียบโอน
ประสบกำรณ์ เทียบโอนหน่วยกิต เป็นสำเหตุที่จะให้นักศึกษำบำงรำยได้รับประโยชน์จำกกำรจบได้ภำยใน      
13 ภำคเรียน แต่จะมีนักศึกษำบำงกลุ่มหรือบำงรำยไม่สำมำรถเทียบโอนได้ ขณะนี้เอกสำรสรุปข้อมูลดังกล่ำว
ได้ส่งมอบไปยังคณะเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้คณะแจ้งให้นักศึกษำจัดท ำบันทึกใหม่โดยแจ้งเป็นรำยกรณี   

มติที่ประชุม รับทรำบ  และมอบหมำยคณะก ำกับติดตำมและแจ้งให้นักศึกษำด ำเนินกำร  
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 3.2 (ร่าง) ผลการประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์  
  สืบเนื่อง สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีค ำสั่งที่ 25/2564 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดกลุ่มมหำวิทยำลัยตำมกฎกระทรวงกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 
2564 ลงวันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนพัฒนำควำมเป็นเลิศของ
มหำวิทยำลัยมีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัย แผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน
ระดับสูงเฉพำะทำงตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือแผนพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำด้ำนอ่ืนตำมควำมใน
กฎกระทรวงข้อ 13 รวมถึงจัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมแผนกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัย หรือ
โครงกำรพลิกโฉมระบบอุดมศึกษำของประเทศไทย (Reinventing University) เพ่ือขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป   

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ   
  ด้วยอำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ         
จะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 1๙ ตุลำคม พ.ศ. 256๔ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนัก
ประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ว่ำด้วย คุณสมบัติและวิธีกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบัน พ.ศ. 2547 มหำวิทยำลัยจึงได้ด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอน ที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ และวิธีกำร           
สรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบัน พ.ศ. 2547 โดยกำรน ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ เข้ำสู่กำรพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย         
ในวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. 256๔ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
ดังรำยนำมต่อไปนี้ 
  1) รองศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ  ประธำนกรรมกำร 
  2) ดร.ศิวำพร    ศรีศักดินันท์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
  3) อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์ กรรมกำร 
  4) อำจำรย์ ดร.คณกร   สว่ำงเจริญ กรรมกำร 
  5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช กรรมกำร 
  6) อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน์   โพธิ์เขียว กรรมกำร 
  7) อำจำรย์วีรยุทธ   ยวนใจ  กรรมกำร 
  8) นำงสำวมณฑำ   เศรษฐขจร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  9) นำยชยนยุช    โอภำสวิริยะกุล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 4.2 (ร่าง) เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำ (ร่ำง) เอกสำรประกอบกำรชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย       
เงินรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย
ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ ๖/2564 วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) เอกสำรประกอบกำรชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย เงินรำยได้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำในล ำดับต่อไป 

 4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ และศำสตรำจำรย์พิเศษ พ.ศ. ....  เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่  ๖/2564 วันศุกร์ที่   
๑๓ สิงหำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำย นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำน
บุคคล ศึกษำข้อมูล และรำยละเอียดกรณีพิจำรณำต ำแหน่งสูงขึ้นของอำจำรย์นอกระบบมหำวิทยำลัย                 
ทั้งอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ และอำจำรย์ในสังกัดบัณฑิตวิทยำลัย  

 4.4 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์  
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เรื่อง ค่ำตอบแทนกำรเผยแพร่บทควำมและผลงำนสร้ำงสรรค์ เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ ๖/2564 วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. 2564 รำยละเอียด 
ดังเอกสำรแนบ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) ในข้อ 9 บทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัย อำจรวมไปถึงผลงำนนวัตกรรมและผลงำน
สร้ำงสรรค์ด้วย 
  2) ในข้อ 9 ควรระบุหลักเกณฑ์ว่ำใบรับรองกำรน ำบทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งผ่ำนกำรรับรองจำกมหำวิทยำลัยว่ำสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น ผ่ำนกำรรับรองจำกใคร 
หรือหน่วยงำนระดับใด พร้อมมีหลักฐำนประกอบเพื่อควำมรัดกุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง ค่ำตอบแทนกำรเผยแพร่บทควำมและผลงำนสร้ำงสรรค์  
และปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย
พิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง 
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 4.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการเยียวยานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบมำตรกำรกำรลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของนิสิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำภำครัฐและเอกชน ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส ำหรับนักศึกษำชำวไทย ระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ            
ทุกหลักสูตร เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID 19) ประกอบ
กับมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในครำวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗  
กรกฎำคม  ๒๕๖๔ ได้อนุมัติ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย กำรเก็บค่ำบ ำรุง
มหำวิทยำลัย ค่ำบ ำรุงคณะ และค่ำธรรมเนียมพิเศษเพ่ือกำรพัฒนำสำขำวิชำ ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี  
ภำคกำรศึกษำที่ ๑/๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบอ ำนำจให้อธิกำรบดีพิจำรณำด ำเนินกำรออกประกำศ
เกี่ยวกับกำรลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยปรับแก้ไขตำมควำมเหมำะสมเพ่ือควำมคล่องตัว
ในกำรบริหำรจัดกำรตำมสถำนกำรณ์แล้วแจ้งสภำมหำวิทยำลัยทรำบต่อไปนั้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำจึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมำตรกำรเยียวยำนักศึกษำเพ่ือลดภำะค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของ
นักศึกษำชำวไทย ระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำทุกหลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง มำตรกำรเยียวยำ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 4.6 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายจาการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุน
การวิจัย 
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกกำรเบิกเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัย และได้ด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ในครำวประชุม ครั้งที่ 3/2564 รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกำรเบิกจ่ำยเงิน
ทุนอุดหนุนกำรวิจัย หำกมีกำรแก้ไขให้แจ้งรำยละเอียดได้ที่ นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร 
กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำร และเสนออธิกำรบดีลงนำมในล ำดับต่อไป 

 4.7 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
  มหำวิทยำลัยมีนโยบบำยสนับสนุนทุนกำรศึกษำจำกเงินรับฝำกทุนสงเครำะห์ให้แก่นักศึกษำ
ที่เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 88 ทุน ตำมประกำศกำรให้ทุนกำรศึกษำ
ส ำหรับนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในหลักสูตร ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเงื่อนไขกำรได้รับทุนประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
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ประเภททุน/ 
ลักษณะการให้ทุน 

จ านวน          
ผู้ได้รับ

ทุน 

ภาคเรียนที่ 1/2563 

ลาออก พ้นสภาพ สละสิทธิ์ ผ่านเง่ือนไข
การได้รับทุน 

(คน) 

ไม่ผ่าน
เง่ือนไข 
(คน) 

ประมาณยอด
จัดสรรทุน 

(บาท) 
ทุนประเภทรับตรง 76 25 31 61,200 4 16 0 
ทุนประเภทควำมสำมำรถพิเศษ 5 2 3 3,950 0 0 0 
ทุนประเภทพิจำรณำผลทดสอบ
ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) 

7 4 2 10,500 0 1 0 

รวม 88 31 36 75,650 4 17 0 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยคณะทุกคณะก ำกับติดตำมเรื่องกำรส่งเกรดของอำจำรย์ใหเป็นไป
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 4.8 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
  มหำวิทยำลัยมีนโยบำยสนับสนุนทุนกำรศึกษำจำกเงินรับฝำกทุนสงเครำะห์ให้แก่นักศึกษำ                
ที่เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 68 ทุน ตำมประกำศกำรให้ทุนกำรศึกษำ
ส ำหรับนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในหลักสูตร ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเงื่อนไขกำรได้รับทุนประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

ประเภททุน/ 
ลักษณะการให้ทุน 

จ านวน          
ผู้ได้รับ

ทุน 

ภาคเรียนที่ 1/2563 

ลาออก พ้นสภาพ สละสิทธิ์ ผ่านเง่ือนไข
การได้รับทุน 

(คน) 

ไม่ผ่าน
เง่ือนไข 
(คน) 

ประมาณยอด
จัดสรรทุน 

(บาท) 
ทุนประเภทรับตรง 13 8 5 91,400 0 0 0 
ทุนประเภทควำมสำมำรถพิเศษ 17 6 8 62,700 1 1 1 
ทุนประเภทพิจำรณำผลทดสอบ
ควำมถนัดท่ัวไป (GAT) 

38 25 9 66,250 1 1 2 

รวม 68 39 22 220,350 2 2 3 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยคณะทุกคณะก ำกับติดตำมเรื่องกำรส่งเกรดของอำจำรย์ใหเป็นไป
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 4.9 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
  มหำวิทยำลัยมีนโยบบำยสนับสนุนทุนกำรศึกษำจำกเงินรับฝำกทุนสงเครำะห์ให้แก่นักศึกษำ
ที่เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 61 ทุน ตำมประกำศกำรให้ทุนกำรศึกษำ
ส ำหรับนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในหลักสูตร ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
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และงำนทะเบียน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบเงื่อนไขกำรได้รับทุนประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

ประเภททุน/ 
ลักษณะการให้ทุน 

จ านวน          
ผู้ได้รับ

ทุน 

ภาคเรียนที่ 1/2563 

ลาออก 
พ้น

สภาพ 
สละ
สิทธิ์ 

ผ่านเง่ือนไข
การได้รับทุน 

(คน) 

รอผล           
การเรียน 

(คน) 

ไม่ผ่าน
เง่ือนไข 
(คน) 

 

ประมาณยอด
จัดสรรทุน 

(บาท) 

ทุนประเภทรับตรง 16 13 0 0 175,650 2 0 0 
ทุนประเภทควำมสำมำรถ
พิเศษ 

20 14 2 2 74,400 0 1 1 

ทุนประเภทพิจำรณำ
ผลทดสอบควำมถนดัทั่วไป 
(GAT) 

25 19 2 2 50,600 2 0 0 

รวม 61 46 4 4 300,650 4 1 2 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยคณะทุกคณะก ำกับติดตำมเรื่องกำรส่งเกรดของอำจำรย์ใหเป็นไป
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๕.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔     
  งำนข้อมูลสำรสนเทศฯ กองนโยบำยและแผน ได้สรุปรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจ ำแนกรำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ และขอให้ทุกหน่วยงำนที่ได้รับงบประมำณ
แผ่นดินเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย เนื่องจำกกำรเบิกจ่ำยที่ล่ำช้ำส่งผลให้กำรจัดสรรงบประมำณระหว่ำงปีได้ และเงิน
รำยได้ทุกประเภท กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผู้พันไว้ภำยในปีงบประมำณปัจจุบันจะไม่สำมำรถกันเหลื่อมปี ไว้เบิกในปี
ถัดไปได้   

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 5.2 รายงานผลก าไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบริหำรเงิน
ลงทุนของมหำวิทยำลัยฯ จ ำนวน ๓ กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
และกองทุนพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัย รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔๐ ล้ำนบำท นั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุน ทั้ง ๓ แห่ง ได้ด ำเนินกำรคืนก ำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ มำจัดเก็บในบัญชี
เงินฝำกของมหำวิทยำลัยฯ ตำมประเภทของกองทุนเป็นที่เรียบร้อย 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.3 รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้รำยงำนผลกำรเลื่อนเงินเดือนของบุคลำกรรอบที่ ๑ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุม
ครั้งที่ ๖/2564 วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 โครงการการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน SDG ในมหาวิทยาลัยในไทยเชิงพื้นที่
จ านวน ๓๕ มหาวิทยาลัย 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี ได้น ำรำยละเอียด “โครงกำร
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อน SDG ในมหำวิทยำลัยในไทยเชิงพ้ืนที่จ ำนวน ๓๕ มหำวิทยำลัย” 
กำรด ำเนินงำนในระยะที่ ๒ : กำรจัดประชุม Regional workshop และจัดท ำสนทนำกลุ่มแบบเจำะลึก 
(Depth discussions) เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ทรำบ ในกำร
ประชุมครั้งที่ ๖/2564 วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 รายงานการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรต้านทุจริต 
  อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้ำนทุจริต จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย (กอม.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ ๖/2564 วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 
  กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำย ณ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔                     
(๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔) จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) 
ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ ๖/2564 วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์พักคอย เขตธนบุรี 
  อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมระหว่ำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ควำมร่วมมือระหว่ำงกรุงเทพมหำนคร และส ำนักงำนเขตธนบุรี 
ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์พักคอย เขตธนบุรี ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม โรงเรียน 
วัดเวฬุรำชิณ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.8 รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ประจ าเดือนมิถุนายน – 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
ประจ ำเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย  
(กอม.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ ๖/2564 วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานการเข้าพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวงานก่อสร้างอาคารโรงแปรรูปสวนสมุนไพร   
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้รำยงำนกำรเข้ำพ้ืนที่ของแรงงำนต่ำงด้ำวงำนก่อสร้ำงอำคำร 
โรงแปรรูปสวนสมุนไพร จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ทรำบ ในกำร
ประชุมครั้งที่ ๖/2564 วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ  
เพ่ือยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ กิจกรรม คิด สร้ำง สื่อ ภำคพลเมือง ครั้งที่ ๑๑ “อบรม 
กำรสื่อข่ำวโทรทัศน์ด้ำนวัฒนธรรม” ระหว่ำงวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดอรุณรำชวรำรำม
รำชวรมหำวิหำร กรุงเทพมหำนคร 
  2) อำจำรย์ธีร์วรำ บวชชัยภูมิ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  ได้รำยงำน
สรุปผลกำรพัฒนำควำมรู้ ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔  
  3) อำจำรย์อนุชิต ขลุ่ยนำค อำจำรประจ ำสำขำวิชำกำรตลำด ได้รำยงำนผลกำรอบรม
หลักสูตรระยะสั้น Digital Marketing รุ่นที่ ๗ ระหว่ำงวันที่ ๒๑ มีนำคม - ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ มหำวิทยำลัยนำนำชำติแสตมฟอร์ด ศูนย์กำรศึกษำอโศกแคมปัส  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว 
และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  ๑) รำยงำนจ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ ประจ ำภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ดังนี้  
   ๑.๑ นักศึกษำเก่ำระดับปริญญำตรี จ ำนวน ๙๕ คน 
   ๑.๒ นักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรี จ ำนวน ๙๐ คน 
   ๑.๓ นักศึกษำเก่ำระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน ๓๒๐ คน 
   ๑.๔ นักศึกษำใหม่ระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน ๑๗๘ คน 
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  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในศตวรรษ           
ที่ ๒๑ กิจกรรมกำรแข่งขันควำมรู้และทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ระหว่ำงวันที่ ๔ – ๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/2564 
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๗/2564 ในวันพฤหัสบดีที่  
13 กันยำยน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม ชั้น ๑3 อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 6.2 สถิติจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2564 
  สถิติจ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 - 2564 สรุปจ ำนวน
นักศึกษำระดับบัณฑิตที่มีกำรลงทะเบียนเรียน และมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันมีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น  
1,437  คน จ ำนวนผู้รำยงำนตัวศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564                  
  1) ระดับกำรศึกษำประกำศนียบัตรบัณฑิต แผนรับ จ ำนวน 150 คน รำยงำนตัว จ ำนวน 
137 คน  
  2) ระดับกำรศึกษำระดับปริญญำโท แผนรับ จ ำนวน 475 คน รำยงำนตัว จ ำนวน 265 คน  
  3) ระดับกำรศึกษำระดับปริญญำเอก แผนรับ จ ำนวน 230 คน รำยงำนตัว จ ำนวน 175 
คน รวมเป็น 855 คน รำยงำนตัว 577 คน  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.3 การประเมิน Peer - Assessment รอบประเมิน 1 เมษายน พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน 
พ.ศ. 2564 
  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ระบบกำรประเมิน            
Peer - Assessment รอบประเมิน 1 เมษำยน พ.ศ. 2564 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 ได้ก ำหนดเปิดระบบ
กำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ 15 - 31 สิงหำคม พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.4 แจ้งการประเมินผลประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
  นางสาวอรุณี  คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำร
ประเมินผลประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคเรียนที่ 2 ก ำหนดส่งผลกำรเรียนในเดือนมิถุนำยน 
ซึ่งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จะด ำเนินกำร 1) กำรประเมินผลกำรศึกษำจำกผลกำรเรียน           
เพ่ือพิจำรณำกำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำใหม่ในแต่ละชั้นปี 2) ประเมินผลของสำขำวิชำต่ำง  ๆ  
ที่ผู้เรียนมีระดับคะแนนสูงสุด 3) ประเมินผลกำรเรียนเพ่ือส ำเร็จกำรศึกษำ 4) กำรประเมินผลของกำรพ้น
สภำพเป็นนักศึกษำ จึงขอประชำสัมพันธ์ให้คณะด ำเนินกำรแจ้งอำจำรย์ผู้สอนด ำเนินกำรส่งผลกำรเรียนโดยด่วน 
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มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยคณะด ำเนินกำรแจ้งอำจำรย์ผู้สอนด ำเนินกำรส่งผลกำรเรียนให้
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เพ่ือด ำเนินกำรประเมินผลภำยในสิ้นเดือนสิงหำคม  

 6.5 รายงานสรุปข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านัก
คอมพิวเตอร์ ได้รายงานสรุปข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในแต่ละคณะ โดยรวบรวม
ในฐานข้อมูล Google Data Studio จึงขอความอนุเคราะห์คณะทุกคณะบันทึกข้อมูลการลงนาม MOU กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในระบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระ ยา 
(https://mou.bsru.ac.th/) 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
  
เลิกประชุม เวลา 11.30 น.  
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


