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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 6/2564 

วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.00น. 
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.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบดี 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี 
5. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี 
6. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี 
7. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
8. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 

10. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
12. อำจำรย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๑๓. อำจำรย์สิริชัย เอี่ยมสอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๕. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 
1๖. อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
1๘. ดร.วลินเนศวร์ ธีรกำรุณวงศ์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
19. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม 
20. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้เข้าประชุมออนไลน์ 

๑. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสด์ิชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๓. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก คณบดีคณะครุศำสตร์ 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
7. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบบันี้แล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่8/2564 วันอังคำรที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 13.00 น. 
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8. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ   แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
11. นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร ศรีหำมี รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเมธ พัดเอี่ยม รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
1๖. อำจำรย์ ดร.ฑิตยำ สิทธิโสภำสกุล รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
1๘. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนัสวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกุล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
2๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมำย รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
2๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
29. อำจำรย์เพียงธิดำ เสรีสุทธิกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์พันธ์ นำรีน้อย รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักดี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรุจุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๓7. อำจำรย์สุภัทรำ โกษะโยธิน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
38. อำจำรย์บุปผำ บรรลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรรษำ ตระกูลบำงคล้ำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
41. อำจำรย์สรสินธุ์   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จำริวัฒณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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45. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรชัย พรหฤทัย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
๔7. อำจำรย์มนัสวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
49. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัติ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
50. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
52. อำจำรย์ศุภชัย ศรีอักษร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
53. อำจำรย์ ดร.สร้อยสุดำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
54. อำจำรย์ ดร.ณัฐชัย เปล่ียนวิจำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมล อุทำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
56. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
๕7. อำจำรย์จำรุกิตต์ิ ดิษสระ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
58. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
59. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
60. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสดุ 
61. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 
ผูไ้ม่มาประชุม 

๑. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนำนิมิตกูล ติดรำชกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำปี คงอินทร์ ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหม ี ติดรำชกำร 
8. อำจำรย์ไซนิล  สมบูรณ์ ติดรำชกำร 
9. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร ติดรำชกำร 

10. อำจำรย์ณัฐพล บุญรักษ ์ ติดรำชกำร 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชฎำ  ผลพูล ติดรำชกำร 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ หิรัญวชิรพฤกษ ์ ติดรำชกำร 
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ ติดรำชกำร 
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ ติดรำชกำร 
15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนันท์พัชร   อัศวเสมำชัย ติดรำชกำร 
16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรมี ติดรำชกำร 
17. อำจำรย์ ดร.ธนเดช สอนสะอำด ติดรำชกำร 

 



๔ 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  http://uc.bsru.ac.th/  
OFFICE OF BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL                                                                  โทร 1018 
 

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 ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารท่ีได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจ าปี 2564 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอแสดงควำมยินดีกับรองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี              
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ท่ีได้รับรำงวัล “นักบริหำรดีเด่นแห่งปี” ประจ ำปี 2564 สำขำบริหำร
กำรศึกษำ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ 
แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ท่ีได้รับรำงวัล “นักบริหำรดีเด่นแห่งปี” ประจ ำปี 
2564 สำขำบริหำรและพัฒนำองค์กร ในโครงกำรหนึ่งล้ำนกล้ำควำมดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมี                        
พลอำกำศเอกชลิต พุกผำสุก องคมนตรี เป็นประธำนในพิธีมอบรำงวัล ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย                     
ณ หอประชุมกองทัพอำกำศ กรุงเทพมหำนคร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.2 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) คร้ังที่ 4 (160)/2564) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ เมื่อวันท่ี                
24 – 25 พฤศจิกำยน 2564 คณะผู้บริหำรได้เข้ำร่วมนิทรรศกำรผลิตภัณฑ์จำกกำรด ำเนินโครงกำรด้ำนกำร
วิจัย โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรบริกำรวิชำกำร และเลือกซื้อสินค้ำผลิตภัณฑ์เด่นจำกโครงกำร U2T 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี พร้อมท้ังเข้ำร่วมกำรประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ.มรภ.)  
ครั้งท่ี 4 (160)/2564) โดยมีอธิกำรบดีจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง ท่ัวประเทศ เข้ำร่วมประชุม            
ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัย            
รำชภัฏอุดรธำนี ซึ่งวำระส ำคัญในท่ีประชุมครั้งนี้ ได้แก่ แนวทำงขับเคล่ือนด ำเนิ นงำนของเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ด้ำนโครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดประเมินผล 
เพื่อพัฒนำสมรรถนะ กำรขับเคล่ือนพัฒนำเศรษฐกิจ BCG Model และกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ              
สภำศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏแห่งประเทศไทย กำรพิจำรณำเรื่องกำรลงนำมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงเครือข่ำยสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ                 
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และนำนำชำติ “รำชภัฏวิจัย” ครั้งท่ี 7 รวมท้ังวำระกำรสรรหำประธำนท่ีประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย          
รำชภัฏคนใหม่ ท้ังนี้ ท่ีประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.              
ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ปฏิบัติหน้ำท่ี “ประธำนท่ีประชุมอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ.มรภ.)” แทน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรูญ ถำวรจักร์ อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี ท่ีได้ปฏิบัติหน้ำท่ีประธำนท่ีประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครบตำมวำระแล้ว 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 1.3 คู่มือพัฒนานักศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ แบบฝึก Soft Skills จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ฉบับร้ัวมหาวิทยาลัย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ส ำนัก                
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดส่ังซื้อคู่มือพัฒนำนักศึกษำเพื่อกำรพัฒนำประเทศ แบบฝึก              
Soft Skills ท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ฉบับรั้วมหำวิทยำลัย โดย ดร.นงรัตน์ อิสโร มอบให้แก่คณะผู้บริหำร            
ทุกหน่วยงำน น ำไปใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำศึกษำท่ัวไป และเรียนรู้กรอบแนวคิดและ
เครื่องมือ เพื่อสร้ำง “Soft Skills” ให้แก่นักศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 1.4 การรายงานสรุปจ านวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจ าปี
การศึกษา 2565 (TCAS65)  
  อาจารย์จันทรัศม์ิ  สิริวุฒินันท์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน            
แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รำยงำนสรุปจ ำนวนผู้สมัคร ระดับปริญญำตรี 
ภำคปกติ รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 (TCAS65) มีจ ำนวนผู้สมัครท้ังส้ิน 1,581 คน              
และจ ำนวนผู้ช ำระเงินค่ำสมัครแล้ว ท้ังส้ิน 1,024 คน 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม    
เลขำนุกำรฯ น ำเสนอท่ีประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย                        

ครั้งท่ี 5/๒๕64 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕64 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/๒๕64 โดยไม่มี          
กำรแก้ไข  

เลขำนุกำรฯ น ำเสนอท่ีประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี 
และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันจันทร์ท่ี 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้ 

หน้ำ 22 ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ วำระท่ี 4.2 กำรพิจำรณำทุนศรีสมเด็จ และทุน
สนับสนุนสำขำวิชำ ปีกำรศึกษำ 2564 แก้ไขมติท่ีประชุม เป็น “มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักกำร มอบ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี และอำจำรย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
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ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ร่วมกันศึกษำข้อมูล พิจำรณำเหตุผลและตัดสินกำรได้รับทุนกำรศึกษำ            
ของนักศึกษำ ประเภททุนศรีสมเด็จ และทุนสนับสนุนสำขำวิชำ ปีกำรศึกษำ 2564 ตำมควำมเหมำะสม
ต่อไป” 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี  
ครั้งท่ี 10/2564 โดยมีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1 การขอหารือกรณีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการจ้างงานคนพิการในมหาวิทยาลัย  
  ตำมท่ี กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรได้มีหนังสือเลขท่ี พม 0702/ว 4478 
ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2564 เรื่อง ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะกำรจ้ำงงำนคนพิกำรในหน่วยงำนของรัฐ
ประจ ำปี 2564 โดยได้ตรวจสอบรำยงำนผลและพบว่ำมหำวิทยำลัยยังคงปฏิบัติไม่ครบตำมอัตรำส่วนกำรจ้ำง
งำนคนพิกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ และขอให้มหำวิทยำลัยรำยงำนปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ                 
ในกำรจ้ำงงำนคนพิกำร เพื่อน ำข้อมูลไปวิเครำะห์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรต่อไปนั้น                   
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2564 ได้มีมติรับทรำบ ขอหำรือกรณีปัญหำ
อุปสรรคและข้อเสนอแนะกำรจ้ำงงำนคนพิกำรในมหำวิทยำลัย และมอบหมำย รองศำสตรำจำรย์สำยัณ    
พุทธลำ อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม รองอธิกำรบดี นำยพิสิฐ  วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร                  
กองบริหำรงำนบุคคล และนำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ร่วมกันหำรือและ
ศึกษำรำยละเอียดในกำรจ้ำงงำนคนพิกำร โดยจัดท ำเป็น (ร่ำง) หรือน ำเสนอแนวทำง / วิธีกำร ท่ีมหำวิทยำลัย
สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่เป็นภำระผูกพัน หรือจ้ำงเป็นพนักงำนประจ ำ จ ำนวน 2 - 3 อัตรำ เพื่อปฏิบัติงำน
ท่ีศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร (DSS Center) และน ำเข้ำท่ีประชุมร่วมกันพิจำรณำอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทรำบ โดยมหำวิทยำลัยได้ท ำหนังสือตอบกลับกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
และจัดเตรียมพื้นท่ีห้องปฏิบัติงำน บริเวณข้ำงร้ำนอำหำรช่อชงโค อำคำร 11 ช้ัน 1 เพื่อรองรับส ำหรับกำรจ้ำง
งำนคนพิกำรต่อไป 

 3.2 การรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการการเรียนการสอน หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  

ด้วยมหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำรจัดต้ังส ำนักวิชำศึกษำท่ัวไป เพื่อเป็นหน่วยงำนกลำง                
ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ซึ่งจะเริ่ม
ใช้ในกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรต่ำง ๆ ต้ังแต่ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ เป็นต้นไปนั้น ฝ่ำยวิชำกำร
จึงขอเรียนเชิญคณำจำรย์ท่ีสนใจ สมัครเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรบริหำรฯ และเป็นผู้สอนในรำยวิชำหมวด
วิชำศึกษำท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) เพื่อเป็นภำระงำนสอนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย         
โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 ศำสตร์พระรำชำและวิถีแห่งสังคม กลุ่มท่ี 2 ภำษำและเทคโนโลยีทำงกำร
ส่ือสำร กลุ่มท่ี 3 คุณภำพชีวิตและคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ กลุ่มท่ี 4 ศิลปะแห่งกำรจัดกำรและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร และกลุ่มท่ี 5 ศำสตร์แห่งกำรคิดและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรสรุป            
และรำยงำนผลให้อธิกำรบดีทรำบต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.3 การยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  สืบเนื่องจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีมำตรกำรให้เงินช่วยเหลือ
นักศึกษำท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ขณะนี้          
อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบข้อมูลนักศึกษำอย่ำงละเอียดและถี่ถ้วน โดยให้เป็นไปตำมระเบียบและประกำศของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงเคร่งครัด 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 3.4 การต้ังชื่อห้องประชุมชั้นล่าง อาคาร 30 คณะครุศาสตร์  
  สืบเนื่องจำก อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก คณบดีคณะครุศำสตร์ ได้ขอควำมอนุเครำะห์
คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ร่วมกันต้ังช่ือห้องประชุมช้ันล่ำง อำคำร 30  
คณะครุศำสตร์ โดยท่ีประชุมได้มติเห็นชอบกำรต้ังช่ือห้องประชุมพระอำทิตย์ชิงดวง เป็นช่ือห้องประชุมช้ันล่ำง 
อำคำร 30 คณะครุศำสตร์ 

มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ  วนนะบวรเดชน์ ส ำรวจห้องประชุม
ภำยในอำคำรเจ้ำพระยำอัครมหำเสนำ (บุนนำค) ท้ังหมด โดยขอเสนอให้ใช้ช่ือห้องประชุม เรืออรรครำชวรเดช 
ส ำหรับห้องประชุมใหญ่ของคณะ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว หำข้อมูลและ
รวบรวมรำยช่ือประกอบกำรพิจำรณำกำรต้ังช่ือห้องประชุมภำยในอำคำรเจ้ำพระยำอัครมหำเสนำ (บุนนำค) 
ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
4.1 ข้อมูลแผนการสรรหาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น
บุคลำกรในมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จึงน ำข้อมูลแผนกำรสรรหำบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1/2565 เข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ร่วมกัน
พิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อมูลแผนกำรสรรหำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

4.2 การพิจารณานักศึกษาเกรดสูงสุดของสาขาวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ครั้ ง ท่ี 7/2564 วัน ท่ี   

13 กันยำยน 2564 ได้อนุมัติให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำท่ีมีผลกำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำภำคเรียนท่ี 2  
ปีกำรศึกษำ 2563 และมีบำงสำขำยังมีผลกำรเรียนไม่ครบตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ ท่ีประชุมมีมติมอบหมำย
ฝ่ำยวิชำกำร ด ำเนินกำรส ำรวจหลักสูตรจ ำนวน 5 หลักสูตร ท่ียังไม่ส่งรำยช่ือนักศึกษำ และหำวิธีกำร
ด ำเนินกำรแก้ไข ในกำรนี้ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้สรุปผลกำรด ำเนินกำร เพื่อน ำเข้ำ             
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรพิจำรณำนักศึกษำเกรดสูงสุดของสำขำวิชำ ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
(เพิ่มเติม) จ ำนวน 5 สำขำวิชำ ได้แก่ 
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  1) สำขำวิชำดนตรีไทย    นำยฐนันดร  แก้วลูก 
  2) สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม นำยชัยนันท์  รวบรวมวงศ์ 
  3) สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิตและออกแบบ นำยโสภณวิชญ์  เจริญศรีพงษำ 
  4) สำขำวิชำพลศึกษำ    นำงสำวชลลดำ  สหุนิล 
  5) สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ไม่มีผู้ได้รับกำรพิจำรณำเนื่องจำกผลกำรเรียนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 

4.3 (ร่าง) ประกาศเจตจ านงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศเจตจ ำนงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ               
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศเจตจ ำนงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 หำกมีกำรแก้ไขให้แจ้งอำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม รองอธิกำรบดี และอำจำรย์มรกต  
ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี ด ำเนินกำร และเสนออธิกำรบดีลงนำมและประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยทรำบต่อไป 

4.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

สถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 โดยมหำวิทยำลัยมีคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ภำพรวมเท่ำกับ 4.63 คะแนน กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย เพื่อรับทรำบผลกำรประเมินฯ และพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 

4.5 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซ้ือโทรศัพท์ในการเรียนและอบรมออนไลน์
ส าหรับคนตาบอดและบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19  

สมำคมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนตำบอดไทย ได้ส่งหนังสือขอควำมอนุเครำะห์
สนับสนุนงบประมำณเพื่อจัดซื้อโทรศัพท์ในกำรเรียนและอบรมออนไลน์ส ำหรับคนตำบอดและบรรเทำ            
ควำมเดือดร้อนจำกโควิด - 19 จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยรองศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ รองอธิกำรบดี พิจำรณำและ
ด ำเนินกำรโดยสนับสนุนงบประมำณตำมควำมเหมำะสม 
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4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....  

ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
“ว่ำด้วยกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำในระดับปริญญำตรี พ.ศ. ....   เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอเสนแนะ ดังนี้ 
1) แก้ไข ข้อ 6 นักศึกษำท่ีจะได้รับทุนกำรศึกษำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (4) คุณสมบัติ

เพิ่มเติมแต่ละประเภททุน (4.1) ประเภททุนเรียนดี ต้องมีผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ต้ังแต่ 3.25 ขึ้นไป 
2) แก้ไข ค ำจ ำกัดควำม “ผู้ยำกจน” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีมีฐำนะ

ยำกจน... และ “ผู้ด้อยโอกำส” หมำยควำมว่ำ นักศึกษำท่ีประสบปัญหำควำมเดือดร้อน... 
3) แก้ไข ข้อ 5 (3) ทุนตำมวัตถุประสงค์ของผู้บริจำค 
4) ให้สลับข้อใน (ร่ำง) ระเบียบฯ ให้ข้อ ๕ เป็น “นักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษาจะต้องมี

คุณสมบัติ” และ ข้อ 6 เป็น “ให้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ได้รับทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง 
ดังนี้...” 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ “ว่ำด้วยกำรให้
ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำในระดับปริญญำตรี พ.ศ. ....  หำกมีกำรแก้ไขให้แจ้ง อำจำรย์มรกต  ภู่ทอง                    
ผู้ช่วยอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ธีรถวัลย์  ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ และน ำเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป 

4.7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2564   

กองนโยบำยและแผน ได้สรุปรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ  

1) ขอให้ ทุกหน่วยงำนท่ีไ ด้รับงบประมำณแผ่นดินเร่งรัดกำรเบิก จ่ำย เนื่ องจำก 
กำรเบิกจ่ำยท่ีล่ำช้ำส่งผลให้กำรจัดสรรงบประมำณในปีถัดไปลดลงหรืออำจจะมีกำรปรับลดงบประมำณ
ระหว่ำงปีได้ 

2) เงินรำยได้ทุกประเภท กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผู้พันไว้ภำยในปีงบประมำณปัจจุบันจะไม่สำมำรถ
กันเหล่ือมปีไว้เบิกในปีถัดไปได้ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 
31 ตุลำคม 2564    

 

 



๑๐ 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  http://uc.bsru.ac.th/  
OFFICE OF BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL                                                                  โทร 1018 
 

4.8 (ร่าง) โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ “มหาบุรุษรัตโนดม ช่วง บุนนาค ฯ 
(ร่าง) พิธีบวงสรวงถวายเคร่ืองสังเวย (ร่าง) ก าหนดการงานวันคล้ายวันพิราลัยฯ และ(ร่าง) ตาราง
ก าหนดการกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2565 

มหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ “มหำบุรุษรัตโนดม          
ช่วง บุนนำค : แบบอย่ำงของผู้มีคุณธรรมและผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงในสยำมประเทศ” และกำรจัดงำนวันคล้ำย
วันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2565 จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) เอกสำรดังนี้ 

1) (ร่ำง) โครงกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ “มหำบุรุษรัตโนดม ช่วง บุนนำค : 
แบบอย่ำงของผู้มีคุณธรรมและผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงในสยำมประเทศ” และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัย
สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2565 

2) (ร่ำง) พิธีบวงสรวงถวำยเครื่องสังเวย  
3) (ร่ำง) ก ำหนดกำรงำนวันคล้ำยวันพิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์  

(ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2565 

4) (ร่ำง) ตำรำงก ำหนดกำรกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2565 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) โครงกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ “มหำบุรุษรัตโนดม               
ช่วง บุนนำค ฯ (ร่ำง) พิธีบวงสรวงถวำยเครื่องสังเวย (ร่ำง) ก ำหนดกำรงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยฯ และ (ร่ำง) 
ตำรำงก ำหนดกำรกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2565 
โดยให้พิจำรณำจ ำนวนคนเข้ำร่วมกิจกรรม ก ำหนดให้จัดกิจกรรมเป็น 2 ระบบ ท้ัง online และ onsite 

สำมำรถแจ้งรำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ และจ ำนวนคนเข้ำร่วมกิจกรรม ได้ท่ี นำงสำวนันทยำ  เกตุคง 
เลขำนุกำร อำคำร 100 ปี  ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 5 เพื่อน ำข้อมูลมำประกอบกำรพิจำรณำร่วมกันอีกครั้ง                
ในกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติฯ ต่อไป  

4.9 รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคล่ือนมหำวิทยำลัยตำมแผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 
28 ตุลำคม พ.ศ. 2564 และขอน ำเสนอข้อมูลในส่วนตัวช้ีวัดท่ีไม่เป็นไปตำมแผนท่ีได้ก ำหนดเอำไว้             
ในยุทธศำสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดท่ี 1 และตัวชี้วัดท่ี 3 หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบคือคณะและสถำบันวิจัยฯ 
โดยกลุ่มเป้ำหมำยคืออำจำรย์ซึ่งสังกัดโดยตรงกับคณะ เห็นควรเสนอให้ฝ่ำยก ำกับได้พิจำรณำวิธีกำร                       
ท่ีเหมำะสมและครอบคลุมตำมบทบำทของหน่วยงำนท่ีมีส่วนในตัวบ่งช้ีนี้ จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) จัดท ำโครงกำรเทคนิคกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัยโดยมีผู้เช่ียวชำญหรือผู้รอบรู้มำเป็น

วิทยำกร 
2) มอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี และศำสตรำจำรย์ ดร.

พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ หำรือเรื่องตัวช้ีวัดของร้อยละของอำจำรย์
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ประจ ำและนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันต่ออำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัยท่ีเป็นภำพรวม สำมำรถแบ่งเป็นร้อยละของแต่ละคณะได้หรือไม่ เพื่อส ำรวจว่ำคณะใดไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย จะได้จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์ 

3) ปรับลดค่ำเป้ำหมำยจำกเดิม ในปี 2564 จำก ร้อยละ 40 เป็น ร้อยละ 30  

มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี และ
ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ด ำเนินกำร 

4.10 รายงานผลการส ารวจความต้องการสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม (ภาคสมัครใจ)   
สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ได้รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรสวัสดิกำรประกัน

สุขภำพกลุ่ม (ภำคสมัครใจ) เมื่อเดือนสิงหำคม 2564 จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
ร่วมกันพิจำรณำ ในด้ำนกำรจัดหำและคัดเลือกบริษัทฯ ประกันให้แก่บุคลำกรท่ีมีควำมประสงค์ต้องกำรสมัคร
เข้ำรับกำรคุ้มครองกำรประกันสุขภำพกลุ่ม (ภำคสมัครใจ) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมำยอำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม รองอธิกำรบดี และนำงสำวรรณดี อัศวศิลปกุล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว และรำยงำนควำมคืบหน้ำให้ทรำบ
ต่อไป 

4.11 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง
ลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ....   

งำนวินัยและนิติกำร ได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจ้ำงลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศด้วยเงินรำยได้ พ.ศ. ....  เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรจ้ำงลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศด้วยเงินรำยได้ พ.ศ. .... มอบหมำยอำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ            
รองอธิกำรบดี อำจำรย์มรกต  ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ  วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร          
กองบริหำรงำนบุคคล ตรวจสอบรำยละเอียดอีกครั้ง หำกไม่มีกำรแก้ไขให้น ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำร           
ด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป   

4.12 (ร่าง) ก าหนดการจัดกิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้าย          
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2564   

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมน้อมร ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล  
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำส            
วันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช          
บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2564   

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2564   

สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเ จ้ำพระยำไ ด้ จัดประชุมสภำมหำวิทยำ ลัย  
ครั้งท่ี 11/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕64 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 จึงขอน ำมติย่อ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 11/๒๕64 น ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

๕.2 ขอแจ้งเลื่อนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
(ทปอ.มรภ.) กับส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

ส ำนักงำนท่ีประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ได้ส่งหนังสือขอแจ้งเล่ือนพิธีลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กับส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.) จำกเดิมวันศุกร์ท่ี 29 ตุลำคม 2564 เวลำ 13.00 – 
15.00 น. เล่ือนเป็นวันจันทร์ท่ี 29 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 09.30 – 10.30 น.  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

๕.3 หนังสือขอบคุณในความอนุเคราะห์สถานที่จัดต้ังศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตธนบุรี 
ส ำนักงำนเขตธนบุรี ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหำวิทยำลัยท่ีให้ควำมอนุเครำะห์สถำนท่ีจัดต้ัง

ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตธนบุรี ณ โรงยิม ช้ัน 1 อำคำร 27 (อำคำรพระยำสีหรำชเดโชชัย)  มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อวันท่ี 17 กรกฎำคม 2564 และมีกำรปิดศูนย์พักคอยเพื่อคืนพื้นท่ีให้แก่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันท่ี 1 ตุลำคม 2564  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 ค าสั่งฯ เร่ือง คณะกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
  ส ำนักงำนท่ีประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ได้ออกค ำส่ัง ส ำนักงำนท่ีประชุมอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ท่ี 007/2564 เรื่อง คณะกรรมกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏกับกำรเป็นมหำวิทยำลัย
ในก ำกับ ส่ัง ณ วันท่ี 20 ตุลำคม 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.5 แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศึกษา 
  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก ำหนดแนวทำงหลักเกณฑ์กำร
เปิดสถำนท่ีท ำกำรของสถำบันอุดมศึกษำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 มีแนวโน้มคล่ีคลำยในทำงท่ีดีขึ้น 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 หนังสือขอบคุณ และสรุปยอดเงินทอดกฐินพระราชทานและผ้าป่าสามัคคี    
  วัดบำงไส้ไก่ ได้ส่งหนังสือขอบคุณมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ท่ีได้น ำพระกฐิน
พระรำชทำน จำก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี น ำมำทอดถวำย แก่พระภิกษุ                     
ท่ีจ ำพรรษำถ้วนไตรมำสท่ีวัดบำงไส้ไก่ เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกำยน 2564 โดยสรุปยอดเงินทอดกฐินพระรำชทำน
และผ้ำป่ำสำมัคคี จ ำนวน 922,999.99 บำท 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 การแจ้งรายการออกอากาศ   
  สถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ได้แจ้งรำยกำรออกอำกำศ ตำมท่ี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มอบรำยกำรให้สถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกล                      
ผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ น ำออกอำกำศทำงช่อง DLTV ระหว่ำงวันท่ี 11 ตุลำคม 2564 ถึงวันท่ี  
31 ตุลำคม 2564 (ช่วงปิดภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564) จ ำนวน 1 รำยกำร จ ำนวน 1 ตอน และวันท่ี
1 พฤศจิกำยน 2564 ถึงวันท่ี 18 มีนำคม 2565 (ช่วงเปิดภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564)                      
จ ำนวน 1 รำยกำร จ ำนวน 1 ตอน 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 แจ้งผลการพิจารณาและเชิญเข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2564 
  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้แจ้งผลกำรพิจำรณำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมำะสม เป็นผู้ท่ีมี
ควำมสำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในกำรบริหำรงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ให้ส ำเร็จ  
โดยคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน รำงวัล นักบริหำรดีเด่นแห่งปี ประจ ำปี 2564 ได้ร่วมกันพิจำรณำ  
ให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณรำงวัล “นักบริหำรดีเด่นแห่งปี”พุทธศักรำช 2564  
สำขำ บริหำรและพัฒนำองค์กร 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 ขอรายงานผลการบริหารกองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบริหำรเงิน
ลงทุนของมหำวิทยำลัยฯ จ ำนวน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ              
และกองทุนพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัย รวมจ ำนวนเงินท้ังส้ิน 340 ล้ำนบำท กองคลัง จึงได้จัดท ำข้อมูล               
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ผลกำรด ำเนินงำนบริหำรกองทุน และผลกำรคืนก ำไรส่วนเกินทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลำคม 
2563 – 30 กันยำยน 2564) 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 สรุปประเด็นส าคัญเก่ียวกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดต้ัง
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดศึกษา พ.ศ. 2564 
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้สรุปประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับประกำศ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดต้ังส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี  นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
ด ำเนินกำรประสำนขอรูปแบบกำรรำยงำน และประสำนไปยังหัวหน้ำหน่วยงำนนอกโครงสร้ำงทุกหน่วยงำน 
โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน  

 ๕.11 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น   
  มหำวิทยำลัย ขอควำมอนุเครำะห์ให้คณะด ำเนินกำรคัดเลือก เรื่องเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก
ศิษย์เก่ำดีเด่น โดยเสนอช่ือศิษย์เก่ำดีเด่น หน่วยงำนละ 3 คน ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ภำยในวันจันทร์ท่ี 17 มกรำคม 2565 ณ อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 1 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

  ๕.12 รายงานผลการส ารวจข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ของบุคลากร  
  งำนบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรส ำรวจข้อมูลกำรได้รับ
วัคซีนป้องกัน COVID – 19 ของบุคลำกร จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของกองนโยบายและแผน   
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล 
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สรุปผลควำมพึงพอใจต่อ “งำนวันคล้ำยวันสถำปนำกรมกำรฝึกหัดครู และกำรสถำปนำ
กำรฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 129 ปี” เมื่อวันพุธที่ 29 กันยำยน 2564 ระบบ Online ผ่ำนโปรแกรม Zoom 
Meeting ณ หอประชุมใหญ่ อำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  2) สรุปผลควำมพึงพอใจต่อ “กิจกรรมงำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
2564 (กีรติกษิณกำรณ์)” เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยำยน 2564 ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meetings 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.14 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี    
  ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำน
ผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ประจ ำเดือนสิงหำคม – กันยำยน 
พ.ศ. 2564 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน “โครงกำรส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะด้ำนกำรเกษตร 
จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมกำรอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้ำนสู่สมุนไพรเชิงพำณิชย์ ” ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 
  3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ประจ ำเดือนตุลำคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 สรุปรายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษา มบส.   
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้สรุปรำยงำนผลกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรระยะส้ัน 
ออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom จ ำนวน ท้ังส้ิน 4 โครงกำร ดังนี้ 
  1) กำรใช้งำน Microsoft Word ส ำหรับกำรจัดเอกสำรทำงวิชำกำร วันท่ี 22 กันยำยน 
2564 และวันท่ี 27 กันยำยน 2564 
  2) กำรใช้งำน Microsoft excel ส ำหรับกำรวิเครำะห์เบื้องต้นวันท่ี 29 กันยำยน 2564 
  3) กำรใช้งำน Microsoft PowerPoint ส ำหรับกำรสร้ำงส่ือน ำเสนอ วันท่ี 6 ตุลำคม 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานผลการเข้าร่วมประกวด 
  อำจำรย์ยุทธนำ อัครเดชำนัฏ ประธำนสำขำวิชำนำฏยศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์ฯ ได้รำยงำน
ผลกำรเข้ำร่วมประกวดดังนี้ 
  1) รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรำงวัลจำกกองทัพบก กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน) จำกกำรแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 69 พรรษำ  
  2) รำงวัลชนะเลิศ ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จำกกำรประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้ำนและกำรแสดงพื้นบ้ำน พุทธศักรำช 
2564 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยำม” ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 สรุปผลการประชุมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง เพื่อตอบ
โจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสด์ิชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปผลกำรประชุมโครงกำร
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก ำลังคมท่ีมีสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์ภำคกำรผลิตตำมนโยบำยกำรปฏิรูป               
กำรอุดมศึกษำไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564 
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มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.18 รายงานผลการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 และการ
เปิดตัว Application “BSRU APP”   
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะนักศึกษำ ช้ันปีท่ี 2 
และช้ันปี ท่ี 3 และกำรเปิดตัว Application “BSRU APP” เมื่อวัน เสำร์ ท่ี  20 พฤศจิกำยน 2564                 
ณ ห้องประชุมอำคำร 1 ช้ัน 4 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.19 รายงานสรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
นโยบายของรัฐ   
  อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี รำยงำนสรุปงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ตำมมำตรกำร
ลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐ ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้วเสร็จจ ำนวน 11,173 คน เป็นเงิน 
44,883,630 บำท และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจ ำนวน 169 คน เป็นเงิน 702,390 บำท ซึ่งคำดว่ำ 
จะแล้วเสร็จตำมท่ีกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก ำหนด 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.20 ตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ  
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวท่ีเกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนกันยำยน 2564 แก่ส่ือมวลชนฯ จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.21 สรุปผลการประเมินกิจกรรมงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา              
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี พ.ศ. 2564   
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปผลกำรประเมินกิจกรรมงำนสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติสมเด็จ
เจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.22 โครงการส ร้างค่ านิ ยมองค์ก ร  “MORALITY” อนุ รักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมไทย  
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565   
  มหำวิทยำลัย ได้จัดโครงกำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กร “MORALITY” อนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย 
ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ได้ท ำกิจกรรม
ร่วมกัน ประกอบด้วยกำรท ำบุญตักบำตร เพื่อน้อมร ำลึกถึงผู้มีพระคุณของมหำวิทยำลัย กำรสดุดีผู้บริหำรและ
บุคลำกรท่ีมีผลงำนดีเด่น กำรยกย่องบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนครบ 25 ปี และบุคลำกรท่ีได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ในรอบปี 2564 ในวันท่ี 24 ธันวำคม 2564 
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มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.23 รายงานผลการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ   
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ไ ด้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรประชุม              
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรผลักดันบุคลำกรสำยสนับสนุนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.24 รายงานรายรับต่อผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563   
  กองคลัง ได้รำยงำนรำยรับต่อผลกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยของสำขำวิชำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563) จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.25 รายงานสรุปโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
กิจกรรม “อบรมกฎหมายธุรกิจ” 
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำ
สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมกฎหมำยธุรกิจ” ในวันจันทร์ท่ี 15 และอังคำรท่ี 16 พฤศจิกำยน 2564                   
จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ   

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.26 สรุปการด าเนินงานอาสาสมัครสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 
  อำจำรย์ ดร.สุรศักด์ิ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปกำรด ำเนินงำนอำสำสมัครสนับสนุน
เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ระหว่ำงวันท่ี 7 มิถุนำยน ถึงวันท่ี  
13 พฤศจิกำยน 2564 ณ จุดบริกำรห้ำงสรรพสินค้ำไอคอนสยำม  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.27 ข้อมูลในการก ากับติดตามงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส่งข้อมูลในกำรก ำกับติดตำมงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้มหำวิทยำลัยฯ สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว           
และสำมำรถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ำยเงินได้แล้วเสร็จภำยใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.28 รายงานสรุปข้อมูลการพัฒนา BSRU APP 
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้รำยงำนสรุปข้อมูลกำรพัฒนำ Application ร่วมกับ ธนำคำรกรุงไทย 
โดยในระยะท่ี 1 ได้ด ำเนินกำรเสร็จแล้วและได้เปิดตัวใช้งำนโปรแกรม BSRU APP ในวันท่ี 20 พฤศจิกำยน 
2564 ซึ่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏแห่งแรกของกำรใช้งำน 
โดยโปรแกรมท่ีมีฟีเจอร์หลัก ๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่บุคลำกรและนักศึกษำ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.29 สรุปการเตรียมสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน 
  กองอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม ได้สรุปกำรเตรียมควำมพร้อมสถำนท่ีก่อนเปิดภำคเรียน  
จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.30 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสำนประเพณีลอยกระทง บ้ำนสมเด็จฯ ประจ ำปี 2564 จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.31 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-ว่ิง ออกก าลังกายเพลิน เบิร์นแคลอร่ี (Burn Calories) 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดโครงกำรประกวดกำรออกก ำลังกำยเพื่อลดน้ ำหนักรักษำสุขภำพ  
ส ำหรับอำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และขอประชำสัมพันธ์เข้ำร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ออกก ำลังกำย 
เพลิน เบิร์นแคลอรี่ (Burn Calories) ในวันท่ี 1 ธันวำคม 2564 ณ อำคำร 1 ช้ัน 1 เวลำ 16.00 น. 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 5.32 ก าหนดการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) ระยะ 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้น ำก ำหนดกำรจัดท ำแผนปฏิบั ติกำร 
เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Action Plan) ระยะ 5 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ  
 6.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย คร้ังที่  8/2564 
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 8/2564 วันอังคำรท่ี 14 
ธันวำคม ๒๕64 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 6.2 ข่าวประชาสัมพันธ์จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  อาจารย์จันทรัศม์ิ  สิริวุฒินันท์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             
แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ข่ำวประชำสัมพันธ์จำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ดังนี้ 
  1) ในวัน ท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564 ได้รำยงำนจ ำนวนผู้สมัคร Portfolio ครั้ ง ท่ี 1                
ให้แต่ละหลักสูตรทรำบ และได้จัดส่งหนังสือขอส ำรวจจ ำนวนรับสมัคร Portfolio รอบท่ี 2 ไปตำมคณะแล้ว 
  2) นักศึกษำใหม่เข้ำรับบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ ในวันท่ี 13 – 17 ธันวำคม 2564  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในบริเวณรอบมหำวิทยำลัย ประกำศแจ้ง โควิดคลัส
เตอร์ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลมู่บีน (มัสยิดบ้ำนสมเด็จ) มัสยิดปิดท ำกำรระหว่ำงวันท่ี 24 - 30 พฤศจิกำยน 2564                
โดยยึดแนวทำงกำรป้องกันของกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.4 การรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  
  อาจารย์สิริชัย  เอี่ยมสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ นักเรียน
โรงเรียนสำธิตฯ อำยุ 12 – 18 ปี ได้รับวัคซีนเข็มสองครบแล้ว เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 และในช่วงนี้
อยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจควำมเห็นของผู้ปกครองในกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

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


