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การประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 10/๒๕๖4 
วันจันทร์ที ่15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา  อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ    บางเขียว  รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ   รองอธิการบดี 
5. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์  รองอธิการบดี 
6. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   รองอธิการบดี 
7. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   รองอธิการบดี 

 8. อาจารย์มรกต    ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  ผู้ช่วยอธิการบดี 
10. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ติดราชการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  ติดราชการ 

 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

1. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายจักรชัย      ตระกูลโอสถ  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (กบมส.) รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันศกุรท์ี่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.0๐ น. 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.30 น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
 - ไม่มี - 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ นำเสนอที ่ประช ุมให ้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย                      
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 9/๒๕64 วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64  
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี                    
ครั้งที่ 9/๒๕64 โดยมีการแก้ไขมติที่ประชุม วาระท่ี 3.1 เรื่อง การขออนุมัติอัตรากำลังของหน่วยงาน ข้อที่ 3 
จากเดิม มติที่ประชุม “สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขออัตราอาจารย์ประจำสาขาวิชา
สังคมศึกษา (ค.บ.) ทางด้านการสอนสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ขอข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ได้มีการเกลี่ย
อัตรากำลังของอาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรธุรกิจอิสลามไปสังกัด ให้นับเป็นหนึ่งศักยภาพที่ปรากฏอยู่ ในหลักสตูร 
มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณา
ศักยภาพของอาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรอื่น ๆ ที่สามารถโยกย้ายมาอยู่ในหลักสูตรธุรกิจอิสลามได้ เนื่องจาก               
มีหลักสูตรที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก” แก้ไขเป็น “สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขออัตรา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) ทางด้านการสอนสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ขอข้อมูลเพิ่มเติม
ในกรณีที่ได้มีการเกลี่ยอัตรากำลังของอาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรธุรกิจอิสลามไปสังกัด ให้นับเป็นหนึ่งศักยภาพ              
ที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตร มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พิจารณาศักยภาพของอาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรอื่น ๆ ที่สามารถโยกย้ายมาอยู่ในหลักสูตร                
สังคมศึกษาได้ อาทิ หลักสูตรธุรกิจอิสลาม และหลักสูตรที่ใกล้เคียงซึ่งมีจำนวนมาก” 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การยกเลิกมาตรการให้เงินการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า จำนวนนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งสิ ้น 136 คน                    
โดยขั้นตอนในขณะนี้ ได้นัดหมายประชุมคณะกรรมการการช่วยเหลือนักศึกษาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้ทุกคณะดำเนินการทบทวน โดยให้เป็นไปตามระเบียบ 
และประกาศอย่างเคร่งครัด 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระท่ี 4.1 ขอหารือเงินฝากธนาคารครบกำหนด 
 
สรุปเรื่อง 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน ที่ครบกำหนดกับ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ กองคลังได้ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (กองทุนพัฒนาบุคลากร) เลขที่บัญชี 126-2-34399-7 พบว่ามียอดเงินฝาก
ประจำ 7 เดือน ครบกำหนดในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 13,047,191.78 (สิบสามล้านสี่หมื่น     
เจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย โดยกองคลังสรุปข้อมูลการนำเสนอของ
อัตราดอกเบี้ยทั้ง 3 ธนาคารเพ่ือเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

ประเภทเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย 
ประจำ 9 เดือน 0.45 % ต่อปี 

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 
0.40% ต่อปี 

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 
0.25% ต่อปี 

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 
ประจำ 12 เดือน 0.50% ต่อปี 

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 
0.40% ต่อปี 

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 
0.375% ต่อปี 

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้นำเงินฝากประจำที่ครบกำหนด จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และ
เงินในบัญชีออมทรัพย์ จำนวน 5 ,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซื ้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ ่นออม                   
ไปด้วยกัน อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.2 % ต่อปี จำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และ
ส่วนที่เหลือของบัญชีเงินฝากประจำที่ครบกำหนด ให้ฝากประจำ 9 เดือนกับธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ย 
0.45 % ต่อปี มอบกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป                                    
 
 วาระท่ี 4.๒ การพิจารณาทุนศรีสมเด็จ และทุนสนับสนุนสาขาวิชา ปีการศึกษา 2564 
สรุปเรื่อง 
 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาจากเงินรับฝากทุนสงเคราะห์ให้แก่นักศึกษาที่
สมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ตามระบบ 
TCAS 2564 เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่  

 เนื่องจากทุนศรีสมเด็จ และทุนสนับสุนสาขาวิชา ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาจากผล  
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประกอบกับในปีการศึกษา 2564 ระเบียบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ที่นักศึกษานำมาแสดงต่อมหาวิทยาลัย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน จำนวนหนึ่ง
ไม่ปรากฎผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั ้นพื ้นฐาน ส่งผลให้ไม่สามารถประมวลผลผู ้ได้รับทุนได้  
สำนักส่งเสริมวิชาการ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกัน
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาทุนศรีสมเด็จ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ รองอธิการบดี และอาจารย์               
จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกันศึกษาข้อมูล พิจารณา
เหตุผลและตัดสินการได้รับทุนการศึกษาของนักศึกษา ประเภททุนศรีสมเด็จ และทุนสนับสนุนสาขาวิชา                 
ปีการศึกษา 2564 ตามความเหมาะสมต่อไป 
 
 วาระท่ี 4.3 การขออนุมัติอัตรากำลังของหน่วยงาน 
สรุปเรื่อง 
 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ขออัตราอาจารย์สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ในการประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี  
และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 มติที่ประชุม ให้ดำเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติม  
ในประเด็นจำนวนอาจารย์ นักศึกษา ทิศทาง แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร นโยบายในการหานักศึกษา  
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับภาระงานของอัตราที่ขอ และนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไปนั้น 
และที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 มติที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการ โดยขอข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นจำนวนนักศึกษาภาระงานของอาจารย์ในสาขาวิชา         
โดยภาพรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเพิ ่มเติมและ
มอบหมายให้ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์ ผู ้ช่ วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นตัวแทนเข้ามานำเสนอในการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี ครั้งที่ 9/2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 2. อาจารย์เพชรรัตน์ อ้วนโฮม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ขอลาออกจากราชการ เพราะมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยมีผลตั้งแต่วันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2565 จึงทำให้อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนอัตราดังกล่าวว่างลง สาขาวิชาภาษาจีน  
จึงขอสงวนอัตราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา เพ่ือเปิดรับสมัครตามแผนการสรรหาและ
การบริหารอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ขอสงวนอัตรา จำนวน 1 อัตรา เนื่องจาก  
ในปีงบประมาณ 2565 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จะมีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน คือ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี  ซึ ่งเป็นอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ส่งผลให้จำนวนอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามที่ สกอ. 
กำหนด และได้ส่งคุณสมบัติการรับสมัครอาจารย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม   1. เห็นชอบในหลักการ เรื่องการขออัตราอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ซึ่งขณะนี้จากข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของ
จำนวนนักศึกษาในหลักสูตรนั้น มีจำนวนต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุน
งบประมาณพิเศษให้ดำเนินการจ้างอาจารย์พิเศษไปพลางก่อน และขอดูแนวโน้มจำนวนนักศึกษาในอนาคต 
หากมีจำนวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน จึงจะอนุมัตใิห้เปิดรับอัตราอาจารย์ดังกล่าวต่อไปตามความเหมาะสม  
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 2. อนุมัติ ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน    
1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) ทั้งนีอ้าจารย์เพชรรัตน์ อ้วนโฮม จะต้องลาออกจากราชการก่อนจึงจะดำเนินการ
ให้เปิดรับอัตราอาจารย์ใหม่ 
 3. อนุมัติ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา  
(เง ินบำรุงการศึกษา) ทั ้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี จะต้องเกษียณอายุราชการก ่อน                       
จึงจะดำเนินการให้เปิดรับอัตราอาจารย์ใหม ่ 
 
 วาระที่ 4.4 (ร่าง) โครงการสร้างค่านิยมองค์กร “MORALITY” อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย                 

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่, ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่, กำหนดการ และเกณฑ์การให้คะแนน               
การแต่งกาย 

สรุปเรื่อง 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำ (ร่าง) โครงการสร้างค่านิยมองค์กร 
“MORALITY” อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่, (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่, กำหนดการ และเกณฑ์ก ารให้คะแนน 
การแต่งกาย เพื่อนำเข้าที ่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกัน
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) โครงการสร้างค่านิยมองค์กร “MORALITY” อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย                
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่, ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม,่ กำหนดการ และเกณฑ์การให้คะแนนการแต่งกาย มอบอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี 
และนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ และยึดตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
  วาระท่ี 4.5 ขอหารือนำเงินฝากซื้อธนบัตรออมทรัพย์ 
สรุปเรื่อง 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ชื ่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 126-0-84532-4 กับธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ 
นั้น กองคลังได้ตรวจสอบ พบว่า มียอดเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย เป็นเงิน 100,396436.10 (หนึ่งร้อยล้าน    
สามแสนเก้าหมื ่นหกพันสี ่ร้อยสามสิบหกบาทสิบสตางค์ ) จึงขอเสนอนำเงินฝากจำนวน 50 ล้านบาท                    
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี 
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญพาศน์ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 10/2564             
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้นำเงินฝากจำนวน 50,000,000 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซื้อพันธบัตร             
ออมทรัพย์ รุ ่นออมไปด้วยกัน อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที ่ 2.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน                   
ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญพาศน์  มอบกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการ                
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 วาระท่ี 4.6 การตั้งชื่อห้องประชุมชั้นล่าง อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 
 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันตั้งชื่อห้องประชุมชั้นล่าง อาคาร 30 คณะครุศาสตร์                
จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ 10/2564 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
 
มติที่ประชุม  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณาได้จำนวน 3 ชื่อ 
ได้แก่ 1. ห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง 2. ห้องประชุม “รีเยนท์ ไลท์เฮ้าส์” Regent Lighthouse และ              
3. ห้องประชุมเรืออรรคราชวรเดช มีแนวคิดของการตั้งชื ่อห้องประชุมคณะครุศาสตร์ เป็นการนำผลงาน
นวัตกรรมของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) มาตั้งเป็นชื่อห้องประชุม  ซึ่งชื ่อห้อง
ประชุมเดิมของคณะครุศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ ห้องประชุมเรือแอเรียล ห้องประชุมป้อมเสือซ่อนเล็บ ห้อง
ประชุมเรือสุริยมณฑล และห้องประชุมสนธิสัญญาบาวริง 
  การตั ้งชื ่อห้องประชุมชั ้นล่างของคณะครุศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวคิดเดิมจึงเสนอชื่อ              
เพื่อพิจารณา 3 ชื่อ คือ 1. ห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง 2. ห้องประชุม"รีเยนท์ ไลท์เฮาส์" (Regent 
Lighthouse) และ 3. ห้องประชุมเรืออรรคราชวรเดช โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้  
          1) "พระอาทิตย์ชิงดวง" 
               สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้ชอบดูละครและฟังดนตรี ท่านจึงได้ส่งเสริมโดยการหา
ครูละครและดนตรีมาฝึกคณะละครของท่านจนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสมัยนั้น ท่านได้ให้ พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี 
ดุริยางกูร) หรือครูมีแขก แต่งเพลงขึ้นใหม่ ซึ่งปรับปรุงมาจากเพลงเต่ากินผักบุ้ง พร้อมทั้งสอดแทรกทำนอง
มอญเข้าไปในเพลง ทำให้เกิดความไพเราะยิ่งขึ้น ท่านจึงโปรดปรานเพลงนี้มาก และตั้งชื่อเพลงนี้ว่า "พระ
อาทิตย์ชิงดวง” ตามสร้อยราชทินนามและตราสุริมณฑลซึ่งเป็นตราประจำตำแหน่งของท่าน 
          2) "รีเยนท์ ไลท์เฮาส์" (Regent Lighthouse) 
               สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้สร้างประภาคารที่มีพระราชดำริมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 
โดยบริจาคทรัพย์ส่วนตัวและควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวท่านเอง ประภาคารแห่งนี ้ต ั ้งอยู ่ท ี ่จ ังหวัด
สมุทรปราการ เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2413 แล้วเสร็จในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2417 และท่านได้ยก
ประภาคารแห่งนี้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ประภาคารนี้มีชื่อในภาษาอังกฤษที่ตั้งโดยพวกฝรั่งว่า "รีเยนท์ ไลท์
เฮาส์" (Regent Lighthouse) ซึ่งมีความหมายว่า ประภาคารของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์   และมีชื่อ
ภาษาสยามว่า "ประภาคารสันดอนปากน้ำเจ้าพระยา" หรือคนท่ัวไปเรียกว่า “กระโจมไฟสันดอน 
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         3) “เรืออรรคราชวรเดช” 
 เป็นเรือกลไฟที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ต่อขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 4  
เดิมชื่อ “เรือบรมราชวรฤทธิ์” ภายหลังได้พระราชทานนามใหม่ว่า “เรืออรรคราชวรเดช” เรือพระที่นั่งลำนี้
เป็นเรือกลไฟจักร ๒ ปล่อง ปล่องใหญ่กว่าเรือกลไฟพระที่นั่งทั้งปวงที่มีอยู่ในเวลานั้น ด้วยมีพระราชประสงค์
จะให้กระบวนเสด็จไปได้ในเรือลำเดียวกัน ไม่ต้องกะเกณฑ์พาหนะให้ลำบาก ลักษณะเป็นเรือยอชต์ ตัวเรือไม้ 
ระวางขับน้ำ ๖๐๐ ตัน ความเร็ว ๑๒ นอต เป็นเรือจักรช้าง ๒ ปล่อง ยาว ๖๔.๖๑ เมตร กว้าง ๖.๐๙ เมตร มี
พ้ืน ๒ ชั้น มีปืนใหญ่ ๒ กระบอก 
 
มติที ่ประชุม เห็นชอบการตั้งชื ่อห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง เป็นชื ่อห้องประชุมชั ้นล่าง อาคาร 30                 
คณะครุศาสตร์       
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 5.1 กำหนดการการเดินทางเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาจีนในเดือนมกราคม 
สรุปเรื่อง 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการบริการทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
และได้มีนักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษาจีน) เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ อยู่จำนวนมาก และเนื่องจากในขณะนี้
สถานการณ์ปัจจุบันได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาด Covid -19 จึงทำให้นักศึกษาไม่สามารถเดินทาง 
มาศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ และเมื ่อสถานการณ์ดีข ึ ้นนักศึกษาจะเดินทางเข้ามาเร ียนใน                     
มหาวิทยาลัยฯ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดทำกำหนดการการเดินทางเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษา
จีน ในเดือนมกราคม 2565 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม รายละเอียดดังเอกสารแนบ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันจันทรท์ี่ 
15 พฤศจิกายน 2564 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 วาระที่ 5.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการ

บรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

สรุปเรื่อง 
 

 สำนักงบประมาณ ได้ส่งหนังสือ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และ
ผู้ช่วยอธิการบดี ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 วาระที่ 5.3 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 
25 พฤศจิกายน 2564 

สรุปเรื่อง 
 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) ครั้งที่ 6/2564  ดังนี้ 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  1. กำหนดการจัดทำแผนฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการจัดทำแผน  
ปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

(กองนโยบายและแผน) 
  2. แผนการสรรหาบุคลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองบริหารงานบุคคล) 
  3. การพิจารณานักศึกษาเกรดสูงสุดของสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

(เพ่ิมเติม) (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
  4. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อโทรศัพท์ในการเรียนและอบรม

ออนไลน์สำหรับคนตาบอดและบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 
เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  1. ขอแจ้งเลื่อนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.
มรภ.) กับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

  2. หนังสือขอบคุณในความอนุเคราะห์สถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยเพ่ือส่งต่อ เขตธนบุรี 
  3. คำสั ่ง สำนักงานที ่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย เร ื ่อง คณะกรรมการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ 

  4. แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา  

  5. ขอรายงานผลการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) 
  6. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 31 ตุลาคม 

2564  
  7. ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 

  8. แจ้งผลการพิจารณาและเชิญเข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี”พุทธศักราช 2564 

  9. รายงานผลการสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID -19 ของบุคลากร 

  10. สรุปผลความพึงพอใจต่อ “กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (กองนโยบายและแผน) 

  11. สรุปผลความพึงพอใจต่อ “งานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการ
สถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 129 ปี (กองนโยบายและแผน) 

  12. รายงานผลการดำเน ินงานการขับเคล ื ่อนมหาว ิทยาล ัยตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

  13. รายงานผลการสำรวจความต้องการสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ ่ม (ภาคสมัครใจ)  
(สภาคณาจารย์และข้าราชการ) 
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  14. รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอู ่ทองทวารวดี ประจำเดือนสิงหาคม – 
กันยายน พ.ศ. 2564 

  15.  สร ุปรายงานผลโครงการอบรมเช ิ งปฏ ิบ ั ต ิ ก ารสำหร ับน ั กศ ึ กษา มบส .  
(สำนักคอมพิวเตอร์) 

  16. รายงานผลการเข้าร่วมประกวด สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทราบ  

ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 การดำเนินงานของฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
 
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 1 
พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุม
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2564 (ประชุมกลุ่มย่อย)       
โดยมีข้อสรุปให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา หรือแผนการผลิต
กำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และวันอาทิตย์ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
13.00 น. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื ่อนมหาวิทยาลัยสู ่การจัดอันดับ Impact Rankings ครั ้งที่ 
3/2564 โดยมีข้อสรุป ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ Impact Rankings ทุกฝ่าย 
พิจารณาข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของ คณะ/สถาบัน/สำนัก ตามรายละเอียดตัวชี้วัดเกณฑ์การจัดอันดับ 
Impact Rankings ที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ ซึ่งเป้าหมายตัวชี้วัดเกณฑ์การจัดอันดับ Impact Rankings คือ 
SDG 1 No Poverty และ SDG 4 Quality Education ในการนำส่งต ่อไป ด ้านการพัฒนาอย่างย ั ่งยืน 
(Sustainable Development) ของ Times Higher Education (THE) ซึ่งเป็นองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลก 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
      นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


