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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/๒๕64 

วันจันทร์ที่ ๑๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 13.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 6  

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบดี 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบดี 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี 
5. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี 
6. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี 
7. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี 
8. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
11. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรนิทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรึกษำ 
๒. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๓. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร์ 
7. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
11. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
12. อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๑๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
๑๕. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในกำรประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 09.00 น. 
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1๖. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
1๗. อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
๑๙. นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๒๐. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
2๑. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
2๒. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
2๓. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
2๔. นำยกิตติพงษ์ พ้ืนพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสดุ 
2๕. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
๒. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

๑. ดร.วลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
๒. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ 
3. นำงสำววรรณฤดี แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 สถาบันขงจื้อมอบขนมไหว้พระจันทร์มอบแด่คณะผู้บริหาร 

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สถำบันขงจื้อ 
น ำโดยผู้อ ำนวยกำรสถำบันขงจื้อ (ฝ่ำยจีน) ได้น ำขนมไหว้พระจันทร์มอบแด่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย เนื่องในเทศกำลวันไหว้พระจันทร์  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

     1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ด้านบริการภาครัฐ ระดับดี 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับรำงวัลเลิศรัฐ ด้ำนบริกำรภำครัฐ ระดับดี ผลงำนระบบ
สำรสนเทศส ำหรับบริกำรจัดกำรเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล WepMet พัฒนำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ ซึ่งเป็นรำงวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) มอบให้กับ
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หน่วยงำนภำครัฐเพ่ือเป็นกำรยกย่องเชิดชูหน่วยงำนที่มุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรจนประสบควำมส ำเร็จมีควำมเป็น
เลิศแห่งหน่วยงำนภำครัฐทั้งปวง โดยก ำหนดกำรพิธีมอบรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี 2564 ในวันที่ 16 กันยำยน 
2564 เวลำ 09.30 - 15.30 น. ผ่ำนระบบอิกเล็กทรอนิกส์ 

มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์
และสำรสนเทศ อำจำรย์ ดร.คณกร  สว่ำงเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี                 
กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  และอำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ หรือ          
รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี เข้ำร่วมเป็นสักขีพยำนในพิธีมอบรำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี 
2564 ในวันที่ 16 กันยำยน 2564 เวลำ 09.30 - 15.30 น. ผ่ำนระบบอิกเล็กทรอนิกส์ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย                    

ครั้งที่ 6/2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕64 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้ 

ระเบียบวำระที่ 3.1 ควำมเห็นกรณีขอส ำเร็จกำรศึกษำก่อน 14 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ แก้ไขข้อควำม จำก “ได้ข้อสรุปว่ำจะรับพิจำรณำ เนื่องจำกนักศึกษำที่ขอมำมี
ประมำณ 24 รำย ได้พิจำรณำชั่วโมงกำรเรียน และรำยวิชำที่ต้องเรียนที่จะจบได้ 13 ภำคเรียน” เป็น                    
“ได้ข้อสรุปว่ำจะรับพิจำรณำ เนื่องจำกนักศึกษำที่ขอมำมีประมำณ 24 รำย ได้พิจำรณำชั่วโมงกำรเรียน และ
รำยวิชำที่ต้องเรียนที่จะจบได้ภำคเรียน 1/2564” 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้ งที่  6/2564                   
โดยมีกำรแก้ไข 

 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย             
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 7/2564 วันอังคำรที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕64  

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี            
ครั้งที่ 7/2564 โดยไมม่ีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การขยายเวลาการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) และการส่งการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบการประเมินที่  2 : 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 
2564) 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักอธิกำรบดี ได้ขยำยเวลำกำรประเมินบุคลำกรโดยผู้ร่วมงำน 
(Peer Assessment) ขณะนี้ได้ปิดระบบกำรประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอควำมอนุเครำะห์ทุกหน่วยงำน
เร่งด ำเนินกำรส่งกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร (รอบกำรประเมินที่  2 : 1 เมษำยน พ.ศ. 2564 ถึง 30 
กันยำยน พ.ศ. 2564) เพ่ือกองบริหำรงำนบุคคลจะได้ด ำเนินกำรในล ำดับขั้นตอนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1  การเลือกผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1. สืบเนื่องจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
จะเกษียณอำยุรำชกำร ในวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
พ.ศ.2559 ข้อ 13 ระบุว่ำ “ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรคนหนึ่งตำมค ำแนะน ำของอธิกำรบดี  
จำกบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัย
หรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่สภำมหำวิทยำลัยรับรองและได้ท ำกำรสอนหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปีในมหำวิทยำลัย หรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง” 

2. อธิกำรบดีได้ด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้รำยชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำโดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  ตำมค ำสั่ งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ที่ 1685/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ           
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 เพ่ือให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ ด ำเนินกำรสรร
หำและพิจำรณำกลั่นกรองผู้มีควำมเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย            
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพ่ือเสนออธิกำรบดีต่อไป 

3. คณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 1685/2564 ได้ด ำเนินกำรสรรหำ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ ดังนี้ 

1) จัดท ำประกำศต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
(1.1) ประกำศฯ เรื่อง “กำรสรรหำบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” ประกำศ ณ วันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 
2564 

(1.2) ประกำศฯ เรื่อง “รำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรสรรหำเป็น
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” ประกำศเม่ือวันที่ 16 สิงหำคม 2564 

(1.3) ประกำศฯ เรื่อง “รำยชื่อผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำก
คณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” ประกำศเม่ือวันที่ 
31 สิงหำคม 2564 

2) ด ำเนินกำรตำมประกำศฯ ในข้อที่ 1 โดยมีกิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่ 
(2.1) กำรให้มีกำรเสนอชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ในระหว่ำงวันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ.
2564 ถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหำคม พ.ศ. 2564 ตำมแบบกำรเสนอชื่อ ที่คณะกรรมกำรสรรหำฯ ก ำหนดขึ้น 
ปรำกฏว่ำมีผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 3 รำย คือ 
     1) อำจำรย์สิริชัย  เอ่ียมสะอำด 
     2) อำจำรย์ ดร.สุภัทรำ  โกษะโยธิน 
     3) อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ 
    (2.2) กำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อฯ 
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    (2.3) กำรให้ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ น ำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมกำรฯ 
อำจำรย์และบุคลำกรของโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยวิธีกำรถ่ำยทอดสดผ่ำน
ระบบออนไลน์ 
    (2.4) กำรหยั่ ง เสียงโดยอำจำรย์และบุคลำกรของโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
    (2.5) กำรพิจำรณำกลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรสรรหำฯ ซึ่งผลกำร
พิจำรณำกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ ปรำกฏว่ำ ผู้ที่ได้รับกำรกลั่นกรองฯ 2 รำย คือ  
     1) อำจำรย์สิริชัย  เอ่ียมสะอำด 
     2) อำจำรย์ ดร.สุภัทรำ  โกษะโยธิน 
  4. อธิกำรบดีได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งที่ 
7/2564 วันจันทร์ที่ 13 กันยำยน พ.ศ. 2564 ได้พิจำรณำคัดเลือกผู้ที่สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จ ำนวน 1 รำย โดยให้ผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองสรรหำดังกล่ำว ได้เข้ำน ำเสนอวิสัยทัศน์ ในกำรประชุมครั้งที่ ๗/2564 วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยำยน 
พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง อำจำรย์สิริชัย  เอ่ียมสะอำด ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ต่อไป  

4.2 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน  
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุม ครั้งที่ 
๗/2564 วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมำย
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำ หำกมีกำรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรำยชื่อคณะกรรมกำรฯ                  
ให้แจ้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน  รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำรปรับแก้ให้สมบูรณ์ และเสนอ
อธิกำรอธิกำรบดีลงนำมค ำสั่งฯ ต่อไป   

4.๓  (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความและผลงานสร้างสรรค์  
ตำมท่ีสถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้น ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

เรื่อง ค่ำตอบแทนกำรเผยแพร่บทควำมและผลงำนสร้ำงสรรค์ เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับแก้ 
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำว สถำบันวิจัยและพัฒนำ จึงได้แก้ไข (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง ค่ำตอบแทนกำรเผยแพร่บทควำมและผลงำนสร้ำงสรรค์ และน ำเข้ำ  
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ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำอีกครั้ง ในกำรประชุมครั้งที่ ๗/2564  
วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยำยน พ.ศ. 2564  

   ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    1) ข้อที่ 9 บรรทัดที่ 2 “ซึ่งผ่ำนกำรรับรองที่ลงนำมโดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน
ระดับกรม” แก้ไขเป็น “ซึ่งผ่ำนกำรรับรองที่ลงนำมโดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำ” 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง ค่ำตอบแทนกำรเผยแพร่บทควำมและผลงำนสร้ำงสรรค์  
และมอบหมำย นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล  ด ำเนินกำรแก้ไข                   
ให้สมบูรณ์ และตรวจทำนให้ละเอียดอีกครั้งก่อนเสนออธิกำรบดีลงนำม (ร่ำง) ประกำศฯ ต่อไป   

4.4 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                  

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรทดสอบวัดสมิทธิภำพภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ                       
เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ ๗/2564 

     ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    1) ข้อที่ 3 ควรใช้ว่ำ “ให้มหำวิทยำลัยจัดกำรทดสอบวัดสมิทธิภำพภำษำอังกฤษโดยใช้
มำตรฐำนภำษำอังกฤษตำมกรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัย” 
    2)  ข้อที่ 4 นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จะต้องลงทะเบียนรำยวิชำกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษ (กำรวัดสมิทธิภำพภำษำอังกฤษ CEFR) ควรระบุชื่อวิชำให้ถูกต้อง หรือควรเลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง              
ให้เป็นเฉพำะลงไป  
    3) ข้อที่ 8 บรรทัดที่ 2 “และมหำวิทยำลัยอำจท ำวุฒิบัตรรับรองผลกำรทดสอบให้แก่
นักศึกษำ” ขอเสนอแนะเป็น “มหำวิทยำลัยออกเอกสำรแจ้งผลกำรทดสอบ” จะดีหรือไม่ เป็นเอกสำร
ประทับตรำหรือเอกสำรที่สำมำรถน ำไปใช้ต่อได้ โดยสำมำรถไปรับด้วยตนเองหรือแจ้งจัดส่งทำงไปรษณีย์   

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง กำรทดสอบวัดสมิทธิภำพภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี อำจำรย์ ดร.คณกร                  
สว่ำงเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ร่วมกันพิจำรณำอีกครั้ง และน ำเสนออธิกำรบดีลงนำมประกำศฯ ต่อไป 

4.5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  งำนข้อมูลสำรสนเทศฯ กองนโยบำยและแผน ได้สรุปรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ๓๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจ ำแนกรำยละเอียดดังนี้ 
  1) งบประมำณแผ่นดิน วงเงินงบประมำณรวมทั้งสิ้น 617.0074 ล้ำนบำท มีกำรเบิกจ่ำยแล้ว
จ ำนวน 525.7451 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 85.21 
  2) เงินรำยได้ ประเภท บ.กศ. วงเงินงบประมำณรวมทั้งสิ้น 229,761,528.00 บำท               
มีกำรเบิกจ่ำยแล้วจ ำนวน 125,476,507.73 คิดเป็นร้อยละ 54.61  
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มติที่ประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ๓๑ สิงหำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และก ำหนดกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
   1) ด ำเนินกำรตัดงบประมำณที่กองนโยบำยและแผนให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 21 กันยำยน 
พ.ศ. 2564 
   2) ด ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ภำยในวันที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2564 
  3) ระหว่ำงวันที่ 24 – 30 กันยำยน 2564 เป็นกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรเบิกจ่ำย                  
ให้เสร็จสิ้นภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 4.6 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำ ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยจำกเงินรับฝำกทุนสงเครำะห์ ให้แก่นักศึกษำ ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จ ำนวน ๘๘ ทุน 
  2) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จ ำนวน ๖๘ ทุน 
  3) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จ ำนวน ๖๑ ทุน 
  4) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จ ำนวน ๘๘ ทุน 
  5) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จ ำนวน ๖๘ ทุน 
  6) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จ ำนวน ๖๑ ทุน 
  7) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จ ำนวน ๔๙ ทุน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำ และมอบหมำย อำจำรย์มรกต ภู่ทอง
ผู้ช่วยอธิกำรบดี หำแนวทำงวิธีกำรในกำรแก้ไขในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี หำแนวทำงจะด ำเนินกำรอย่ำงไร กรณีอำจำรย์ส่งผลกำรเรียนล่ำช้ำท ำให้มี
ผลกระทบกับนักศึกษำต้องเสียสิทธิ์ในกำรรับทุนสนับสนุนกำรศึกษำ  

 4.7 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ท าการชั่วคราวของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕                           
ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงห้องประชุม และส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย อำคำร ๖ ชั้น ๑๔ จึงขอควำม
อนุเครำะห์สถำนที่ท ำกำรชั่วครำว ดังนี้ 
  ๑. ห้องรับรองนำยกสภำมหำวิทยำลัย ๑ ห้อง 
  ๒. ห้องปฏิบัติงำนส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ๑ ห้อง ส ำหรับบุคลำกร จ ำนวน ๙ คน 
  ๓. ห้องจัดเก็บเอกสำร วัสดุ และครุภัณฑ์ส ำนักงำน ๑ ห้อง 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ สถำนที่ท ำกำรชั่วครำวของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นระยะเวลำ 6 เดือน  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  
  ๑. ห้องรับรองนำยกสภำมหำวิทยำลัย อำคำร 6 ชั้น 13 
  ๒. ห้องปฏิบัติงำนส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย อำคำร 6 ชั้น 8 ห้อง 681  
  ๓. ห้องจัดเก็บเอกสำร วัสดุ และครุภัณฑ์ส ำนักงำน อำคำร 6 ชั้น 8 ห้อง 685 

 4.8 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 
๗/2564 วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยำยน พ.ศ. 2564 

  ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) แก้ไข กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
  2) แก้ไข ข้อที่ 3.2 บรรทัดที่ 3 “และต่อมำแพทย์มีค ำสั่งให้กลับบ้ำนไปพักฟ้ืนหรือกักตัวที่
บ้ำนต่อไปอีกเป็นระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน หรือตำมควำมเห็นของแพทย์”  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรในช่วงกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และมอบหมำย นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำร
ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรแก้ไขให้สมบูรณ์ และตรวจทำนให้ละเอียดอีกครั้งก่อนเสนอ
อธิกำรบดีลงนำม (ร่ำง) ประกำศฯ ต่อไป 

   4.9 การให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่ มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ประจ าภาคเรียนที่                    
๒/๒๕๖๓ และรายงานผลการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้น ำเรื่อง กำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มี                       
ผลกำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำ ประจ ำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ และได้รำยงำนผลกำรรับสมัคร ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ กำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีผลกำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำ ประจ ำภำคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๓ โดยรำยชื่อที่ส่งมำแล้วไม่ให้มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อ และมอบหมำยฝ่ำยวิชำกำร ด ำเนินกำรส ำรวจ 
จ ำนวน 5 หลักสูตร ที่ยังไม่ส่งรำยชื่อนักศึกษำ และหำวิธีกำรด ำเนินกำรแก้ไข 
  2. รับทรำบ รำยงำนผลกำรรับสมัคร ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
  3. รับทรำบ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/2564 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๘/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕64 และกำรประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
ในวันเสำร์ที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๔ จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๘/๒๕64 และมติย่อ 
กำรประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 5.2 ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “งานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู 
และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ ๑๒๙ ปี” และก าหนดการฯ 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกิจกรรม “งำนวันคล้ำยวันสถำปนำกรมกำรฝึกหัดครู และกำรสถำปนำกำรฝึกหัดครูไทย 
ครบรอบ ๑๒๙ ปี” และก ำหนดกำร “งำนวันคล้ำยวันสถำปนำกรมกำรฝึกหัดครู และกำรสถำปนำกำรฝึกหัด
ครูไทย ครบรอบ ๑๒๙ ปี” 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ประเด็นและข้อปฏิบัติในการตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้มีก ำหนดกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ๓๘ แห่ง เพ่ือรับฟังผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักงำน 
ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ จึงส่งประเด็นและข้อปฏิบัติในกำรตรวจเยี่ยม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
๓๘ แห่ง ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส ำหรบกำรตรวจเยี่ยมให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏทรำบ                   
และจัดเตรียมข้อมูลต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงาน
ของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ส่งหนังสือ แนวทำงกำรด ำเนินมำตรกำรบรรเทำผลกระทบของ
ประชำชนในกำรติดต่อรำชกำรเพ่ือขออนุญำตกับหน่วยงำนของรัฐจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ เพ่ือน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 ก าหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) 
  เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID 19)                      
ยังไม่คลี่คลำย กอปรกับมติที่ประชุมรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีในกำรประชุมครั้ง ๗/๒๕๖๔                     
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เมื่อวันอังคำรที่ ๓๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ปรับแนวทำงกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี  
๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงได้ปรับก ำหนดกำรใหม่  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบสารสนเทศในการจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ (ระบบค าขอตั้งงบประมาณ)” 
  กองนโยบำยและแผน ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง  
“ระบบสำรสนเทศในกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
(ระบบค ำขอตั้งงบประมำณ)” จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ส่งผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 
  กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม กำรเตรียมควำมพร้อมก่อน
เปิดภำคเรียนที่ 1/2564 เพ่ือรับฟังนโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 
ในวันอังคำรที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2564 ผ่ำนแอปพลิเคชัน Zoom 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ   
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำภำษำไทย (ค.บ.) ได้สรุปผลกำรจัดโครงกำรพัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ : ทวนสอบสำขำวิชำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระบบ
ออนไลน์ Zoom Meeting 
  2) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำหลักสูตรตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ : ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
  ๓) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำง
วิชำกำรคณำจำรย์ กำรจัดกำรควำมรู้สู่สหกิจศึกษำ ระหว่ำงวันที่ ๑๖ มิถุนำยน – ๒๙ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำง
วิชำกำรของคณำจำรย์ กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เรื่อง 
“กำรวิพำกษ์หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)” 
  2) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือยกระดับ
กำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ กิจกรรม อบรมเตรียมควำมพร้อมพ้ืนฐำนด้ำนโลจิสติกส์ และกำร
ปฐมนิเทศ ชั้นปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๓) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือยกระดับ
กำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ กิจกรรม “พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอ” ในวันที่ ๖ - ๗ 
กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๔) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือยกระดับ
กำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๕) อำจำรย์นิตยำ มณีวงศ์ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ได้รำยงำนผลกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร Basic Air Cargo Tariff ในระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของบัณฑิตวิทยาลัย   
  บัณฑิตวิทยำลัย ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ประจ ำปี ๒๕๖๔  
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมโครงกำรที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์ นักศึกษำ กำรวำงแผนกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนหรือด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 5.12 รายงานสรุปโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรกำรจัดกำรสำรสนเทศ
และควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่ำนระบบ Zoom Cloud 
Meetings จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.13 ขอส่งรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และ               
กำรสื่อสำรองค์กำร ได้ส่งรำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๔ ของศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ จึงน ำเรียน    
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 ขอส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ   
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวที่เกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 แก่สื่อมวลชน จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 ข้อมูลในการก ากับติดตามงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
  อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี ได้น ำข้อมูลในกำรก ำกับติดตำมงบประมำณแผ่นดิน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
 6.1 การตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรตอบ
แบบสอบถำมของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี พ.ศ. 
2564 ได้เปิดระบบระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม – 30 ตุลำคม พ.ศ. 2564 มีผู้เข้ำร่วมตอบแบบสอบถำม 
จ ำนวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 40.67 ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยำยน พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม รับทรำบ และขอควำมร่วมมือทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมตอบแบบสอบถำมของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี พ.ศ. 2564  

 6.2 ขอเชิญชวนท าบุญร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี พ.ศ. 2564 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญชวนท ำบุญร่วมสมทบในกำรถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดบำงไส้ไก่ ในวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 รำยละเอียดจะแจ้งเวียนให้
หน่วยงำนทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 6.3 ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่าย ค่าชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
  อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัยได้จัดท ำ
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวทำงกำรเบิกจ่ำยค่ำชุดตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) โดยก ำหนดประเด็นหลักไว้  4 ประเด็น 1) ผู้ที่มีสิทธิ์ เบิก ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)                          
2) เรื่องกำรเบิกจ่ำย ต้องเป็นไปตำมระเบียบกองคลัง 3) กำรจัดซื้อ ปริมำณและจ ำนวนที่เหมำะสม                         
4) เอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรด ำเนินกำรจัดหำหรือจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 

มติที่ประชุม รับทรำบ   

 6.4 การปรับแผนการด าเนินกิจกรรมการจ้างงานเพิ่มเติมทดแทน ภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T)  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ตำมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มหำวิทยำลัยจ้ำงงำนเพ่ิมเติมทดแทน ภำยใต้โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (U2T) โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้อัตรำบัณฑิตเพ่ิม 
จ ำนวน 157 อัตรำ หน่วยงำนใดมีควำมต้องกำรบุคลำกรช่วยงำนในช่วง 3 เดือน (ตุลำคม – ธันวำคม พ.ศ.
2564) ให้แจ้งที่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 
พ.ศ. 2564 เพื่อด ำเนินกำรส่งแจ้งให้ สป.อว. ทรำบและด ำเนินกำรจ้ำงตั้งแต่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 ต่อไป  

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


