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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 5/2564 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.00น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(การประชุมออนไลน์) 

----------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบดี 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี 
4. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี 
5. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี 
6. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี 
7. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
8. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
12. อำจำรย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๑๓. อำจำรย์สิริชัย เอี่ยมสอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๑๔. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
1๖. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
1๘. ดร.วลินเนศวร์ ธีรกำรุณวงศ์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
๑๙. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 

 
ผู้เข้าประชุมออนไลน์ 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบดี 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๓. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก คณบดีคณะครุศำสตร์ 
4. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
6. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
8. อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

คณะกรรมกำรบริหำรรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในกำรประชุม ครั้งที ่6/2564 วันศุกรท์ี่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 13.00 น. 
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9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ   แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
10. นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร ศรีหำมี รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเมธ พัดเอี่ยม รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
๑๕. อำจำรย์ ดร.ฑิตยำ สิทธิโสภำสกุล รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
1๖. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนัสวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกุล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
2๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมำย รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
2๓. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
2๔. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
27. อำจำรย์เพียงธิดำ เสรีสุทธิกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์พันธ์ นำรีน้อย รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักดี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรุจุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
33. อำจำรย์ณัฐพล บุญรักษ ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชฎำ  ผลพูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ หิรัญวชิรพฤกษ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๓7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
38. อำจำรย์สุภัทรำ โกษะโยธิน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
39. อำจำรย์บุปผำ บรรลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรรษำ ตระกูลบำงคล้ำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
42. อำจำรย์สรสินธุ์   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
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46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จำริวัฒณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
๔7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนันท์พัชร   อัศวเสมำชัย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
49. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
51. อำจำรย์มนัสวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัติ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
54. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรมี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
55. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๕7. อำจำรย์ศุภชัย ศรีอักษร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
58. อำจำรย์ ดร.สร้อยสุดำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
59. อำจำรย์ ดร.ณัฐชัย เปล่ียนวิจำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
60. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมล อุทำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
61. อำจำรย์ ดร.ธนเดช สอนสะอำด รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
62. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
63. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
64. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสดุ 

 
ผูไ้ม่มาประชุม 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนำนิมิตกูล ติดรำชกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสด์ิชัย ติดรำชกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ติดรำชกำร 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง ติดรำชกำร 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำปี คงอินทร์ ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร ติดรำชกำร 
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร ติดรำชกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย ติดรำชกำร 
11. อำจำรย์ไซนิล  สมบูรณ์ ติดรำชกำร 
12. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ ติดรำชกำร 
13. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ติดรำชกำร 
14. ดร.จ ำนงค์ ตรีนุมิตร ติดรำชกำร 
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ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

๑. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ ์
2. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
3. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 
 เร่ิมประชุม  เวลา 09.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนท่ีประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ขอแสดงความอาลัยแด่บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบด ี  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ของแสดงควำมอำลัยแด่คุณพ่อโพธิ์ บำงเขียว 
บิดำของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว รองอธิกำรบดี ก ำหนดพิธีพระรำชทำนเพลิงศพ                  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 เวลำ 16.00 น. ณ วัดรำษฎร์บ ำรุง  จังหวัดสระบุรี โดยมหำวิทยำลัย
บริกำรรถตู้ รับ-ส่ง 2 คัน รถออกจำกมหำวิทยำลัย เวลำ 12.30 น. ณ บริเวณลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำ
บรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) 

มติที่ประชุม รับทรำบ โดยนำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย ปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรแทน 

 1.2 แนะน าคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ แนะน ำ                
คณะผู้บริหำรคณะครุศำสตร์ชุดใหม่ 
  1) อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก   คณบดีคณะครุศำสตร์ 
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ  เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
  3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเมธ  พัดเอี่ยม  รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
  4) อำจำรย์ ดร.ฑิตยำ  สิทธิโสภำสกุล  รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
  5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร  ศรีหำมี  รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
  6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
  7) อำจำรยอ์นิวัฒน์  ทองสีดำ   ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศำสตร์ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 1.3 แนะน าคณะผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ แนะน ำ            
คณะผู้บริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนชุดใหม ่
  1) อำจำรย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐ์ธมน  หีบจันทร์กรี    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
  3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ  หิรัญวชิรพฤกษ์    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
  4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รวยทรัพย์  เดชชัยศรี    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
  5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เพียรพิลำส  พิริยำโภคำนนท์    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
  6) อำจำรย์ชุมพล  อินทร์มณี      ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 1.4 แนะน าคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ แนะน ำ         คณะ
ผู้บริหำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  1) อำจำรย์สิริชัย  เอี่ยมสอำด        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ   
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรรษำ  ตระกูลบำงคล้ำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
  3) อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
  4) อำจำรย์ ดร.สุภัทรำ  โกษะโยธิน        รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
  5) อำจำรย์สุดำทิพย์  หงษ์จันทร์    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
  6) อำจำรย์ธนัญญำ  คนอยู่   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
  7) อำจำรย์รัตนำ  ศรีสุวรรณ    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 1.5 แนะน ารองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธแ์ละเครือข่ายอาเซียนคนใหม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์         
และเครือข่ายอาเซียน แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ เนื่องจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพย์  นิธิธนวิวัฒน์          
ขอลำออกจำกต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งต้ังอำจำรย์ศุภชัย  ศรีอักษร เป็นรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน คนใหม ่

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 1.6 แนะน ารองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคนใหม่ 
  อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ แนะน ำ        
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัยคนใหม่ คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์พันธ์  นำรีน้อย ปฏิบัติหน้ำท่ีรองคณบดี          
ฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพ 

มติที่ประชุม รับทรำบ  
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 1.7 หนังสือสาระน่ารู้เก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ท่ีประชุม
ทรำบ กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำหนังสือสำระน่ำรู้ เกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยรวบรวม
ข้อมูลสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรใช้และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในทุกรูปแบบ เพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูลให้
คณะผู้บริหำรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องรับทรำบ  

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 1.8 พิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม        
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา แจ้งให้               
ท่ีประชุมทรำบ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับส ำนักกิจกำรนักศึกษำ จัดกิจกรรมพิธีน้อมร ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร ในวันพุธท่ี 13 ตุลำคม 2564 ท้ังนี้มีกิจกรรมจิตอำสำ กำรปรับภูมิทัศน์ท ำควำมสะอำด      
ในชุมชนแขวงหิรัญรูจี และบริเวณรอบมหำวิทยำลัย โดยผู้บริหำร บุคลำกร และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมกับตัวแทนชุมชนแขวงหิรัญรูจี เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 50 คน 

มติทีป่ระชุม รับทรำบ 

 1.9 ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ ์พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2564 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ขอเชิญท่ำนผู้มีจิตศรัทธำร่วมสมทบ
ทุนสร้ำงกุฏิสงฆ์ พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี 2564 ในวันอำทิตย์ท่ี 7 พฤศจิกำยน 2564 
เวลำ 12.00 น. ณ วัดบำงไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร โดยช่องทำงกำรสมทบทุนได้ 3 
ช่องทำง คือ 

  1) เงินสด สำมำรถร่วมสมทบทุน ได้ท่ี ส ำนักงำนคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
อำคำรสมเด็จเจ้ำพระยำอรรคมหำเสนำ (บุนนำค)  

2) สำมำรถสแกน QR Code เพื่อบริจำคผ่ำนระบบ e-Donation วัดบำงไส้ไก่ (กฐิน
พระรำชทำนประจ ำปี 2564) ระบบจะส่งข้อมูลกำรบริจำคใบอนุโมทนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง
กรมสรรพำกรโดยอัตโนมัติ 

3) โอนเข้ำบัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี “วัดบำงไส้ไก่ (กฐินพระรำชทำนประจ ำปี 2564)” 
ธนำคำรกรุงเทพ เลขบัญชี 126 0 91002 9 สำขำเจริญพำศน์ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขำนุกำรฯ น ำเสนอท่ีประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย                        

ครั้งท่ี 7/๒๕64 เมื่อวันจันทร์ท่ี 13 กันยำยน พ.ศ. ๒๕64 
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มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/๒๕64 โดยไม่มี
กำรแก้ไข  

เลขำนุกำรฯ น ำเสนอท่ีประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี 
และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันจันทร์ท่ี 27 กันยำยน พ.ศ. 2564 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้ 

หน้ำ 5 ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ วำระท่ี 4.3 กำรขออนุมัติอัตรำก ำลังของหน่วยงำน 
แก้ไขมติท่ีประชุม ข้อ 3. เป็น “สำขำวิชำสังคมศึกษำ (ค.บ.) คณะมนุษยศำสตร์ฯ ขออัตรำอำจำรย์ประจ ำ
สำขำวิชำสังคมศึกษำ (ค.บ.) ทำงด้ำนกำรสอนสังคมศึกษำ จ ำนวน ๑ อัตรำ ขอข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีท่ีได้มี 
กำรเกล่ียอัตรำก ำลังของอำจำรย์ท่ีอยู่ในหลักสูตรธุรกิจอิสลำมไปสังกัด ให้นับเป็นหนึ่งศักยภำพท่ีปรำกฏอยู่ใน
หลักสูตร มอบ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
พิจำรณำศักยภำพของอำจำรย์ท่ีอยู่ในหลักสูตรอื่น ๆ ท่ีสำมำรถโยกย้ำยมำอยู่ในหลักสูตรสังคมศึกษำ (ค.บ.) ได้ 
เนื่องจำกมีหลักสูตรท่ีใกล้เคียงเป็นจ ำนวนมำก” 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี  
ครั้งท่ี 8/2564 โดยมีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1 การตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2564  

รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา รองอธิการบดี  แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ กำรตอบ
แบบสอบถำมของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี พ.ศ.  
2564 ได้เปิดระบบระหว่ำงวันท่ี 1 สิงหำคม – 30 ตุลำคม พ.ศ. 2564 มีผู้เข้ำร่วมตอบแบบสอบถำม 
จ ำนวน 578 คน คิดเป็นร้อยละ 64.58 ข้อมูล ณ วันท่ี 19 ตุลำคม พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม รับทรำบ มอบหมำยทุกหน่วยงำนเร่งด ำเนินกำร และขอควำมร่วมมือทุกหน่วยงำนเข้ำร่วม
ตอบแบบสอบถำมของคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี พ.ศ. 
2564   

 3.2 การให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่ มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ประจ าภาคเรียนที่                 
๒/๒๕๖๓ และรายงานผลการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และรายงานผล             
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
  อาจารย์จันทรัศม์ิ  สิริวุฒินันท์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน            
แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ด ำเนินกำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีมีผล 
กำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำ ประจ ำภำคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ท่ีไม่มีนักศึกษำได้รับทุน เนื่องจำกนักศึกษำมีผลกำรเรียนเป็น D 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 การเลือกกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย    
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ผู้แทนคณบดี ในคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำ
มหำวิทยำลัยฯ ได้เกษียณอำยุรำชกำร ในวันท่ี 30 กันยำยน 2564 ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย กองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. 2559 ข้อ 7  
ให้มีคณะกรรมกำร จ ำนวน 7 คน เพื่อกำรบริหำรกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ จึงน ำเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำเลือกคณะกรรมกำรประเภทผู้แทนคณบดีท่ีเลือกกันเอง 
จ ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมกำร ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรเลือกกรรมกำรกองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัย ประเภทผู้แทนคณบดีท่ีเลือกกันเอง 
คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร โดยให้ยกเลิกค ำส่ังเดิมท้ังหมด และจัดท ำค ำส่ังใหม่               
เสนออธิกำรบดีลงนำมต่อไป   

 4.2 การเลือกผู้แทนผู้บริหารเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ท่ีเป็นผู้แทนผู้บริหำรในคณะกรรมกำรบริหำร  
งำนบุคคลมหำวิทยำลัย ได้เกษียณอำยุรำชกำร ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 จ ำนวน 3 รำย ดังนี้ 

  ผู้แทนคณบดีซึ่งไม่ได้เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
   1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณะกรรมกำรล ำดับท่ี 7  

  ผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นท่ีเทียบเท่ำคณะซึ่งไม่ได้เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
   1. อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ คณะกรรมกำรล ำดับท่ี 9 
   2. นำงสำวอรุณี คู่วิมล คณะกรรมกำรล ำดับท่ี 10 

  งำนสรรหำ บรรจุ และแต่งต้ังฯ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงน ำเข้ำ          
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำเลือกผู้แทนผู้บริหำรเป็นคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย แทนต ำแหน่งท่ีว่ำง ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 
2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรเลือกผู้แทนผู้บริหำรเป็นคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ดังนี้ 
  ผู้แทนคณบดีซึ่งไม่ได้เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

1) อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก   คณะกรรมกำรล ำดับท่ี 7  

  ผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นท่ีเทียบเท่ำคณะซึ่งไม่ได้เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
   1) ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยำ คณะกรรมกำรล ำดับท่ี 9 
   2) อำจำรย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์   คณะกรรมกำรล ำดับท่ี 10 
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 4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารจัดการเงิน
รายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ....  
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ว่ำด้วย กำรบริหำรจัดกำรเงินรำยได้ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. .... เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย กำรบริหำร            
จัดกำรเงินรำยได้ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. .... และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว 
รองอธิกำรบดี น ำ (ร่ำง) ดังกล่ำวเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ         
ในวันอังคำรท่ี 19 ตุลำคม 2564 ต่อไป 

 4.4 ขอหารือกรณีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการจ้างงานคนพิการในมหาวิทยาลัย  
  ตำมท่ี กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรได้มีหนังสือเลขท่ี พม 0702/ว 4478 
ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2564 เรื่อง ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะกำรจ้ำงงำนคนพิกำรในหน่วยงำนของรัฐ
ประจ ำปี 2564 โดยได้ตรวจสอบรำยงำนผลและพบว่ำมหำวิทยำลัยยังคงปฏิบัติไม่ครบตำมอัตรำส่วนกำรจ้ำง
งำนคนพิกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ และขอให้มหำวิทยำลัยรำยงำนปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำร
จ้ำงงำนคนพิกำร เพื่อน ำข้อมูลไปวิเครำะห์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรต่อไปนั้น                   
งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ   

มติที่ประชุม รับทรำบ ขอหำรือกรณีปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะกำรจ้ำงงำนคนพิกำรในมหำวิทยำลัย 
และมอบหมำย รองศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม รองอธิกำรบดี นำยพิสิฐ             
วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล และนำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ร่วมกันหำรือและศึกษำรำยละเอียดในกำรจ้ำงงำนคนพิกำร โดยจัดท ำเป็น (ร่ำง) หรือ
น ำเสนอแนวทำง / วิธีกำร ท่ีมหำวิทยำลัยสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่เป็นภำระผูกพัน หรือจ้ำงเป็นพนักงำน
ประจ ำ จ ำนวน 2 - 3 อัตรำ เพื่อปฏิบัติงำนท่ีศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร (DSS Center) และน ำเข้ำท่ีประชุม
ร่วมกันพิจำรณำอีกครั้ง 

  4.5 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ  
  งำนวินัย และนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำวิชำกำร พ.ศ. ....                 
เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งท่ี  5/2564            
วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) ให้แก้ไข ข้อ 11 เป็น “ให้มหำวิทยำลัยแต่งต้ังคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่ำ 
“คณะกรรมกำรสรรหำ” ประกอบด้วย ... 
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  2) ปรับแก้ไข ข้อ 10 (4) เป็น “มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ หรือมี
ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรเทียบเท่ำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกจำกมหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันอุดมศึกษำอื่นท่ีสภำมหำวิทยำลัยรับรอง” หรือปรับข้อควำมให้กว้ำง ๆ เพื่อรองรับบุคคลท่ีไม่ใช่
นักวิชำกำรในสถำบันกำรศึกษำ แต่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถ สำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำวิชำกำรได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำ
วิชำกำร และมอบหมำยนำยพิสิฐ  วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำร
ปรับแก้ไขตำมเสนอแนะของคณะกรรมกำร และน ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1 มติย่อการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2564  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย  
ครั้ง ท่ี 3/๒๕64 ในวันอำทิตย์ ท่ี 26 กันยำยน พ.ศ. ๒๕64 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 จึงขอน ำมติย่อ 
กำรประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 3/๒๕64 น ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ค าสั่งฯ เร่ือง การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำค ำส่ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ท่ี 2533/2564 
เรื่อง กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งและหน้ำท่ีรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 
2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 หนังสือขอขอบคุณ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี ได้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยและ
ศักยภำพผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร Wins  
รุ่นท่ี 1 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกันของผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร โดยได้เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยน 2563 ถึงเดือนกันยำยน 2564 และได้มีพิธีปิดหลักสูตรไปเมื่อวันท่ี 11 กันยำยน 2564  
ตำมควำมท่ีทรำบแล้วนั้น ในกำรนี้ ท่ีประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทยได้ท ำหนังสือท่ี ทปอ. 64/ว 0454  
ลงวันท่ี 13 กันยำยน 2564 เรื่อง ขอขอบคุณ ส่งมำยังมหำวิทยำลัยเพื่อขอบคุณท่ีให้เกียรติเข้ำร่วมโครงกำร 
จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564  
วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.4 รายงานผลก าไรส่วนเกินทุน ณ 31 สิงหาคม 2564 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบริหำร  
เงินลงทุนของมหำวิทยำลัยฯ จ ำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  
และกองทุนพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัย รวมจ ำนวนเงินท้ังส้ิน 340 ล้ำนบำท และได้ด ำเนินกำรคืนก ำไร
ส่วนเกินทุน ณ 31 สิงหำคม 2564 จ ำนวนเงินท้ังส้ิน 1 ,950,098.89 บำท มำจัดเก็บในบัญชีเงินฝำก 
ของมหำวิทยำลัยฯ ตำมประเภทของกองทุนเป็นท่ีเรียบร้อย จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 รายงานการซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
  กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนกำรซื้อพันธบัตรรัฐบำล ตำมมติท่ีประชุม  
คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งท่ี 5/2564 ได้มีมติเห็นชอบกำรซื้อ
พันธบัตรรัฐบำลตำมท่ีตัวแทนจ ำหน่วยพันธบัตรตลำดรอง ธนำคำรซีไอเอ็มบี และส ำนักบริหำรหนี้สำธำรณะ
ได้มำน ำเสนอ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทกำรลงทุน ได้แก่ ซื้อพันธบัตรรัฐบำล 4 ธนำคำร จ ำนวนเงินรวม 
219,698,733 บำท จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุม
ครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 สรุปผลการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน                    
ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ ได้สรุปผลกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ผู้ได้รับกำรต่อเวลำรำชกำร สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 10 รำย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564  
วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 ค าสั่งฯ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ Impact Rankings   
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำค ำส่ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ท่ี 2575/2564  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรขับเคล่ือนมหำวิทยำลัยสู่กำรจัดอันดับ Impact Rankings จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 
2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.8 โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจ
ลูกสุริยะ คร้ังที่ 4” 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ก ำหนดจัดงำนคืนสู่เหย้ำศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
“สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งท่ี 4” ในวันท่ี 25 – 26 มีนำคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ อำคำร 1 ช้ัน 4 
จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564  
วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 สรุปผลการด าเนินงานปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) เขตธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  อำจำรย์ ดร.สุรศักด์ิ เครือหงษ์   ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปผลกำรหำรือแนวทำงกำรปิดศูนย์ 
พักคอยรอกำรส่งต่อ เขตธนบุรี (Community Isolation) เมื่อวันท่ี 23 กันยำยน 2564 เพื่อน ำเสนอ 
ต่อมหำวิทยำลัย จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้ง
ท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 สรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai 
National Flag Day) ประจ าปี 2564  
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระรำชทำนธงชำติไทย  
28 กันยำยน (Thai National Flag Day) ประจ ำปี 2564 เมื่อวันอังคำรท่ี 28 กันยำยน พ.ศ. 2564  
ณ หน้ำเสำธงลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) จึง น ำเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 
2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 รายงานการมอบรางวัล Medal for Long Service a Confucius Institute Director  
  สถำบันขงจ๊ือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รำยงำนกำรมอบรำงวัล Medal 
for Long Service a Confucius Institute Director โดยมูลนิธิกำรศึกษำภำษำจีนนำนำชำติ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ได้คัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำงวัล “Medal for Long Service a Confucius Institute Director” 
ได้แก่ อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ รองอธิกำรบดี และผู้อ ำนวยกำรสถำบันขงจ๊ือฝ่ำยไทย  โดยมี
ศำสตรำจำรย์ ดร.จง อิงฮว๋ำ อธิกำรบดี และตัวแทนคณำจำรย์มหำวิทยำลัยครุศำสตร์เทียนจินเข้ำร่วมพิธีและ
เป็นผู้รับมอบรำงวัลแทน ในวันท่ี 27 ตุลำคม 2564 ณ กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน จึงน ำเรียนให้             
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  
14 ตุลำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.12 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  
ก ำหนดให้ใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 – 2566 และระดับหน่วยงำนสนับสนุน ใช้เกณฑ์กำรประเมินตำมคู่มือ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 – 2566 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ นั้น 
  ในกำรนี้ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้ขอน ำวำระเข้ำท่ีประชุมเพื่อทรำบ ดังนี ้
  1. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับหลักสูตร  
ระดับคณะ และระดับหน่วยงำนสนับสนุน 
  2. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 
  3. (ร่ำง) ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
ระดับสถำบัน 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
กำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร จ ำนวน 3 กิจกรรม ระหว่ำงวันท่ี 1 – 29 กรกฎำคม 2564 
จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564  
วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 รายงานสรุปงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565  
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้รำยงำนสรุปงบประมำณทุนสนับสนุนกำรวิจัย ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 – 2565 และงบประมำณทุนจำกแหล่งทุนภำยในและภำยนอก ข้อมูล ณ วันท่ี 21 กันยำยน  
พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 
5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักกิจการนักศึกษา   
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล 
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1. รำยงำนสรุป โครงกำรอบรมเชิงปฏิบั ติกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิศวกร สังคม  
Upskill ในยุค “New Normal” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ภำยใต้กรอบระยะเวลำในกิจกรรมต้นทำง
กิจกรรมท่ี 1 กำรผลิตวิศวกรสังคม ในวันท่ี 25 – 26 กันยำยน 2564 
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  2. รำยงำนผลกำรประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ วิศวกรสังคม กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่ นอย่ ำ งยั่ งยื น  โดยมหำวิทยำ ลัยฯ ไ ด้ จัด ส่ งนั ก ศึกษำ เข้ ำร่ วมประกวดสุนทรพจน์   
คือ นำงสำวธนภรณ์ เปรมทอง นักศึกษำสำขำวิชำภำษำไทย คณะครุศำสตร์ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ จำกกำร
ประกวดสุนทรพจน์ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  3. ชมรมสุริยะอำสำพยำบำล ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนให้ควำมช่วยเหลือ              
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID - 19 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1. สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
หลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2) เมื่อวันท่ี 21 กรกฎำคม และ 10 สิงหำคม  
พ.ศ. 2564 ผ่ำนระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams  
  2. สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำหลักสูตรให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ : ปรับปรุงและจัดท ำร่ำงหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 (1 ตุลาคม 2563  – 30 
กันยายน 2564)   
  กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำย ณ 30 กันยำยน 2564                
(1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน  2564) เพื่อน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ  
 6.1 ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบติดตามโครงการยุทธศาสตร์ 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมำยให้จัดท ำระบบติดตำมข้อมูลในโครงกำรยุทธศำสตร์ ประจ ำปี 2564              
ซึ่งส ำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดท ำระบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำรใช้งำนระบบติดตำมข้อมูลสำมำรถดูรำยละเอียด 
ประเด็นต่ำง ๆ ดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 6.2 ประกาศวันหยุดราชการ 4 วัน 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ท่ีประชุม
ทรำบ ตำมมติคณะรัฐมนตรี ได้ประกำศวันหยุดยำว 4 วัน ระหว่ำงวันท่ี 21 – 24 ตุลำคม 2564                 
โดยวันท่ี 21 ตุลำคม 2564 เป็นวันออกพรรษำ และเป็นวันหยุดประจ ำภำคกลำง และวันท่ี 22 ตุลำคม 
2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหำรำช (เล่ือนวันหยุดชดเชยวันปิยมหำรำช จำกวันจันทร์ท่ี 25 ตุลำคม 
2564 เป็นวันศุกร์ท่ี 22 ตุลำคม 2564) 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการฉีดวัคซีน  
  อาจารย์สิ ริชัย  เอี่ยมสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ                
คณะผู้บริหำรและคณำจำรย์โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ น ำนักเรียนเข้ำรับกำรฉีด
วัคซีนไฟเซอร์ รอบท่ี 1 : นักเรียนท่ีมีอำยุ 16 ปีบริบูรณ์ - 18 ปี ในวันศุกร์ท่ี 8 ตุลำคม 2564 และรอบท่ี 2 
: นักเรียนท่ีมีอำยุ 12 ปีบริบูรณ์ ในวันจันทร์ท่ี 18 ตุลำคม 2564 ตำมนโยบำยของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ หอประชุมรำชเเพทยำลัย โรงพยำบำลศิริรำช 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.4 การส ารวจจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียน
การสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี มอบหมำยรองศำสตรำจำรย์สำยัณ  
พุทธลำ รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์  ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ              
ท ำแบบส ำรวจจ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำรับกำรฉีดวัคซีนแล้ว เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดกำรเรียนกำรสอน 
Onsite ในเดือนพฤศจิกำยน 

มติทีป่ระชุม รับทรำบ 

 6.5 ปฏิทินวิชาการ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 (ฉบับแก้ไข) และการแจ้งปฏิทินวิชาการ ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2564  
  อาจารย์จันทรัศม์ิ  สิริวุฒินันท์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน           
แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ด ำเนินกำรปรับแก้ไขปฏิทินวิชำกำร           
ประจ ำภำคเรียนท่ี 1/2564 ให้วันท่ี 21 – 24 ตุลำคม 2564 เป็นวันหยุดรำชกำร ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
และจัดท ำปฏิทินวิชำกำร และก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียน ภำคเรียนท่ี 2/2564 เพื่อประชำสัมพันธ์ให้
นักศึกษำรับทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.6 รายงานความคืบหน้าการคืนเงินและการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 % 
  อาจารย์มรกต  ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ขณะนี้มหำวิทยำลัยได้
ด ำเนินกำรของบประมำณจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท้ังส้ิน 47,758,050 
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บำท (ส่ีสิบเจ็ดล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นแปดพันห้ำสิบบำทถ้วน) ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วจ ำนวน 46 ล้ำนกว่ำบำท            
และเหลืองบประมำณท่ียังไม่ได้รับอีก 1,200,000 บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนบำทถ้วน) โดยมหำวิทยำลัยได้
ด ำเนินกำรลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำไปแล้ว จ ำนวน 27 ล้ำนบำท และจะด ำเนินกำรคืน เงินให้นักศึกษำ
ส ำหรับนักศึกษำปี 1 อีกจ ำนวน 12 ล้ำนบำท ภำยในส้ินเดือนตุลำคม และมีนักศึกษำกลุ่มหนึ่งติดปัญหำเรื่อง
กำรจัดกำรข้อมูลระบบของมหำวิทยำลัย คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.7 การรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการการเรียนการสอน หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า  รองอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ฝ่ำยวิชำกำร 
ขอเรียนเชิญคณำจำรย์ท่ีมีควำมสนใจ สมัครเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน               
หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) และร่วมเป็นผู้สอนในรำยวิชำเพื่อเป็นภำระงำนสอน
ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยสำมำรถกรอกรำยละเอียดในแบบฟอร์ม หรือผ่ำนระบบออนไลน์                   
Link : https://link.bsru.ac.th/795 และส่งกลับมำยังงำนเลขำนุกำร (คุณประกฤษฎิ์  เพชรแอง) ช้ัน ๖                
อำคำร ๑๐๐ ปีศรีสุริยวงศ์ ภำยในวันท่ี ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ เพื่อจะได้น ำข้อมูลมำด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 
ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจสมัครแล้ว จ ำนวน 50 ท่ำน  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 
   
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
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