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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/๒๕63 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอ่ียมสะอำด รองอธิกำรบด ี
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พษิณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบด ี
5. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบด ี
6. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ รองอธิกำรบด ี
7. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบด ี
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ ์ เครือหงษ ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณ ี ศิริสวัสดิช์ัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชยีร   อินทรสมพันธ ์ คณบดคีณะครุศำสตร์ 
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดคีณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดคีณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวทิยำลัยกำรดนตรี 
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน คณบดคีณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๑๙. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวิชำกำรฯ 
๒๐. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดับเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธติฯ 
2๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค ์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
2๔. อำจำรย์ ดร.พรรณำ พูนพิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ ์
2๕. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
2๖. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.กฤษดำ ผ่องพิทยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ทศันัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
29. อำจำรย์วิเชยีร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่1/2563 วันจันทรท์ี่ 2 มีนำคม พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 13.00 น. 
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31. อำจำรย์ขวญันภำ วัจนรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วำป ี คงอินทร์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.มนัสว ี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ประยงค ์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ญำณศิำ ตันติปำลกุล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

๓7. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจดักำร 
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย รองคณบดีคณะวิทยำกำรจดักำร 
39. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจดักำร 
40. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจดักำร 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลยั 
42. อำจำรย์เพยีงธดิำ เสรีสุทธิกุลชยั รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลยั 
43. อำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยส์ุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์ชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐกิตติ ์ เหมทำนนท ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๔7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
48. อำจำรย์ณัฐพล บุญรักษ ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
49. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สเุนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
50. อำจำรย์จันทรัศม์ิ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ 
52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยย์ุวรัตน์ จงใจรักษ ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
53. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
54. อำจำรย์สิริชยั เอ่ียมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.จินดำ ยืนยงชัยวฒัน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
56. อำจำรย์สรสินธุ์   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
๕7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์กียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
58. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.นนท์ณธ ี ดุลยทวีสิทธิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
59. อำจำรย์จำริวฒัณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
60. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
61. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชยีร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
62. อำจำรย์ ดร.ธนกร  สรรย์วรำภภิ ู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
63. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์ชดิศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
64. อำจำรย์มนัสวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
65. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชิุณ ี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
66. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยด์ษุฎ ี เทิดบำรมี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 

๖7. นำงบษุบงค ์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
68. นำยพิสิฐ วงศ์วฒันำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
69. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
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70 นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนทีฯ่ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ติดรำชกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยป์ณิตำ   แจ้ดนำลำว ติดรำชกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐมน พันธุ์ชำตรี ติดรำชกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เธียร ธีระวรวงศ ์ ติดรำชกำร 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เกษม ตริตระกำร ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ ติดรำชกำร 
9. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ ติดรำชกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ประไพ ศรีดำมำ ติดรำชกำร 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ ติดรำชกำร 
12. อำจำรย์ขวญัชยั   ช้ำงเกิด ติดรำชกำร 

13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐดนัย   สิงหค์ลีวรรณ ติดรำชกำร 

14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.นิศำกร เถำสมบตั ิ ติดรำชกำร 

15. นำยอภิชำติ   สิงห์ชยั ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
2. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
3. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

1. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤด ี แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย ์ พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 แนะน าคณะผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ แนะน ำคณะผู้บริหำรส ำนัก
คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ 
  1) อำจำรย์ ดร.สุรินทร์  ผลงำม   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
  2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี  สำรสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
  3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี  เทิดบำรมี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
  4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร  เถำสมบัติ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 1.2 แนะน ารองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ด้วยอำจำรย์ ดร.สุรินทร์              
ผลงำม ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ จึงท ำให้ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนว่ำงลง มหำวิทยำลัยจึงแต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียนคนใหม่ คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐ์ธมน  หีบจันทร์กรี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2563 โดยไม่มีกำร
แก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) 
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กองนโยบำยและแผน 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี ก ำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) ในวันอังคำรที่ 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม             
ช้ัน 9 อำคำร 11 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณและโค้ดดิ้ง” 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ได้มีกำรเปลี่ยนช่ือ
โครงกำรเป็น “กำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และนโยบำยส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
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ภำษำคอมพิวเตอร์โค้ดดิ้งแห่งชำติ” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล และเป็นนโยบำยเร่งด่วน             
ที่จะปฏิรูปกำรศึกษำครั้งใหญ่ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิไปยังเยำวชน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.3  (ร่าง) ก าหนดการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ของพลเอก                 
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (องคมนตรี) 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตำมโครงกำรยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ินของ พลเอกดำว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันจันทร์ที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ ก ำหนดกำรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันจันทร์ที่ 
23 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 3.4 รายละเอียดงาน “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” ครั้งท่ี 3 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดจัดงำน “สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ” 
ครั้งที่ 3 ในวันเสำร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 17.00 น. ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ช้ัน 4 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และมหำวิทยำลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำสรรหำบุคคล
เข้ำรับรำงวัล คนดีศรีสมเด็จ และศิษย์เก่ำดีเด่น ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 37 คน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.5 ข้อมูลแผนการสรรหาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น
บุคลำกรในมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จึงได้จัดท ำแผนกำรสรรหำบุคลำกร ประจ ำปี พ.ศ. 
2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และเพิ่มเติมอัตรำก ำลังของสำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 1 ต ำแหน่ง เพื่อทดแทน
ต ำแหน่งอำจำรย์ที่ลำออกไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
4.1 (ร่าง) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร                  

“เปลี่ยนก่อนโดนเปลี่ยน  สื่อสารอย่างไรให้  BSRU ก้าวไกล” 
 ส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ ได้น ำ (ร่ำง) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสรมิ

ภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร “เปลี่ยนก่อนโดนเปลี่ยน สื่อสำรอย่ำงไรให้ BSRU ก้ำวไกล” โดยมีกำรบรรยำย
พิเศษ เรื่อง “ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สู่ BSRU 2020” และ             
กำรเสวนำ 3 เรื่อง 1) “เปลี่ยนก่อนถูกเปลี่ยน บทบำทผู้บริหำรยุคใหม่กับภำพลักษณ์ BSRU” 2) “คนรุ่นใหม ่
ย้ำยไปสื่อไหน และกำรเขียนข่ำวที่ดึงดูดควำมสนใจประชำชน” และ 3) “ถ่ำยให้โดน – โพสต์ให้ปัง”                   
จัดข้ึน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสง่เสริมภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร                  
“เปลี่ยนก่อนโดนเปลี่ยน  สื่อสำรอย่ำงไรให้  BSRU ก้ำวไกล” และมอบหมำยคณบดีทุกคณะมอบประธำน
หลักสูตรทุกสำขำ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนเข้ำร่วมโครงกำรฯ 

4.2 การพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
(ส าหรับข้าราชการ) 

ตำมค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 2/2560 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน (ส ำหรับข้ำรำชกำร 
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ) ที่ 6/2562 ลงวันที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2562 ที่ 26/2562 ลงวันที่   
25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เรื่องแก้ไขรำยช่ือค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุ คคลให ้
ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน (ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จ เจ้ ำพระยำ ว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั้ ง ข้ำรำชกำรพลเ รื อน  
ในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน พ .ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21 วรรคสอง ก ำหนดให้กรรมกำรตำม ข้อ 21 (3) (4) และ (5) มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และอำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วำระไม่ได้ 
เนื่องจำกกรรมกำรที่มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี จ ำนวน 3 รำย ใกล้ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง   
โดยจะครบวำระในวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2563 จึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำคัดเลือกแต่งตั้งข้ึนใหม่ รำยละเอียด 
ดังนี้ 

1) กรรมกำรตำมข้อ 21 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอกที่อธิกำรบดีเสนอ 
2) กรรมกำรตำมข้อ 21 (4) คณบดีที่เลือกกันเอง 
3) กรรมกำรตำมข้อ 21 (5) หัวหน้ำหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 

ที่เลือกกันเอง 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน (ส ำหรับ
ข้ำรำชกำร) กรรมกำรที่มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี จ ำนวน 3 รำย ดังนี้  

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอก นำยฉัตรชัย จรูญพงศ์ 
(4) คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร 
(5) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์  ปำนกลำง 

4.3 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องแนวทางจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง แนวทำงจัดกำร

ศึกษำส ำหรับนักศึกษำชำวต่ำงประเทศ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำชำวต่ำงประเทศ        
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย                
ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่องแนวทำงจัดกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำชำวต่ำงประเทศ และ
ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งก่อนเสนออธิกำรบดีลงนำมในประกำศฯ ต่อไป 

 



๗ 
 

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

4.4 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการตามมาตรา 20 (3) 
และ (4) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกำศ  
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ระยะเวลำกำรเสนอช่ือและแบบกำรเสนอช่ือ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และประกำศคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำร
ตำมมำตรำ 20 (3) และ (4) และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ 20 (5) ในคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
เรื่องกำรสรรหำกรรมกำรตำมมำตรำ 20 (3) และ (4) และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ 20                          
(5) ในคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จึงขอให้มหำวิทยำลัยเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎกระทรวง เพื่อเข้ำรับกำรสรรหำและกำรเลือกเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ      

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติม และหำกคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรู้จักบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สำมำรถเสนอช่ือได้ ภำยในวันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563  

 4.5 การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้น ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อพิจำรณำ ดังต่อไปนี้ 
1) ก ำหนดกำร และหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติคณะกรรมกำรประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับหลักสูตร, ระดับคณะ, ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 
และระดับสถำบัน 

2) (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับสถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ก ำหนดกำร และหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับหลักสูตร, ระดับคณะ, ระดับหน่วยงำนสนับสนุน และระดบั
สถำบัน และ (ร่ำง) ค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรประกันคุณภำพ กำรศึกษำภำยใน                
ระดับสถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งก่อนเสนออธิกำรบดีลงนำม                
ในประกำศฯ ต่อไป 

4.6 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 (เพ่ิมเติม) 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำที่เข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
และเสนอช่ือผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ (เพิ่มเติม) ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 2 รำย                           
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2560 ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 (เพิ่มเติม) 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563  
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
ครั้ งที่  1/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่  16 มกรำคม พ.ศ. ๒๕62 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) จึงขอน ำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/๒๕63 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 แจ้งเลื่อนก าหนดการลงพ้ืนท่ีขององคมนตรีเพ่ือตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ได้ส่งหนังสือแจ้งเลื่อนก ำหนดกำรลงพื้นที่ขององคมนตรี 
เพื่อตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2563 เนื่องจำกองคมนตรี           
มีภำรกิจเร่งด่วน จึงขอเลื่อนกำรลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมไปก่อน รำยละเอียด 
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 สรุปรายงานการประชุมพิจารณาโครงการร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
  กองนโยบำยและแผน ได้ส่งสรุปรำยงำนกำรประชุมพิจำรณำโครงกำรร่วมของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคำรที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ อำคำรรัชมังคลำภิเษก ช้ัน 5 กระทรวงศึกษำธิกำร รำยละเอียดดั ง
เอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 สรุปผลความพึงพอใจต่อ “โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563”    
  กองนโยบำยและแผน ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อ “โครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย 
ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 ผลการเลือกคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
  สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้แจ้งผลกำรเลือก
คณะอนุกรรมกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย โดยอำจำรย์อำวุธ หงส์ศิริ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ
กำรแพทย์แผนไทย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์
แผนไทย  
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 รายงานการด าเนินโครงการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานฯ   
  วิทยำลัยกำรดนตรี ได้รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรประกวดวงโยธวำทิตชิงถ้วยพระรำชทำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในกิจกรรมสัปดำห์
แห่งกำรเชิดชูเกียรติ และกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนำค) 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ณ เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรประกวดวงโยธวำทิตชิงถ้วยพระรำชทำนฯ   และ
มอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง และรองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี วำงแผนวิเครำะห์กำรใช้
งบประมำณแต่ละปีในกำรประกวดวงโยธวำทิต และหำวิธีกำรเพื่อลดภำระด้ำนงบประมำณโดยกำรหำ
ผู้สนับสนุนส ำหรับกำรจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

 ๕.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ    
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.8 ขอแสดงความยินดี   
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี ได้ส่งหนังสือขอแสดงควำมยินดี กับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ลินดำ เกณฑ์มำ ที่ได้มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ อีกวำระหนึ่ง  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล 
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำสื่อสำรมวลชน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับ
กำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “กิจกรรมย่อย ที่ 5 สัมมนำโครงกำรออกแบบสร้ำงสรรค์และวิพำกษ์ 
ครั้งที่ 5” ในระหว่ำงวันที่ 26 – 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 15 
อำคำร 7 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
  2) สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กำร ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร
พัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยภำพ 
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์” ในวันที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 15 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
และไปทัศนศึกษำดูงำนและถ่ำยภำพนอกสถำนที่ ณ จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ ในวันที่ 9 - 13 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2562  
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  3) สำขำวิชำกำรตลำด ได้รำยงำนสรุปกำรจัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัด
กำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดซื้อแบบมืออำชีพ” เมื่อวันที่ 28-29 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 15 อำคำร 6 
  4) สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว ได้รำยงำนผลโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัด
กำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “ตำมรอยศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ณ เกำะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศ            
ป่ำชำยเลนสิรินำถรำชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  5) สำขำวิชำสื่อสำรมวลชน ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัด
กำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติเรียนรู้กำรผลิตละครแบบมืออำชีพ ครั้งที่ 5”  
เมื่อวันที่ 13 - 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  6) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับ            
กำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมกำรเสริมควำมแข็งแกร่งและแนวทำงของกลุ่มงำน               
ในสำยงำนโลจิสติกส์” ในวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 โดยใช้งบประมำณเงินบ ำรุงกำรศึกษำ ปี 2563 
  7) สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (นำนำชำติ) ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำ
นักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมกำรอนุรักษ์ศำสตร์วัฒนธรรมไทย
ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่ งยืนและพอเพียง” เมื่อ วันที่  26 , 28 และ  
30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ , สมำคม
แพทย์แผนไทย วัดพระเชตุพน (วัดโพธ์ิ) 
  8) ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและสื่อสำรองค์กร ได้รำยงำนสรุปผลโครงกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์
แห่งกำรเชิดชูเกียรติและกำรจัดงำนวันคล้ำยวันพิรำลัยฯ ประจ ำปี 2563 “กิจกรรมวิทยำกำรจัดกำรสืบสำน
ควำมเป็นไทย” ในวันศุกร์ที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ ลำนกิจกรรมหน้ำอำคำร 7 คณะวิทยำกำรจัดกำร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.10 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา   
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล  
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรเครือข่ำยวิจัยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนล่ำงครั้งที่ 
1/2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อธ. 1302 ช้ัน 3 ส ำนักงำนอ ธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ 
  2) รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อนงำนพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
เครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ในวันศุกร์ที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเอบิน่ำเฮำส์ เขตหลักสี่ 
  3) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวของคนกรุงเทพมหำนคร และได้ลงเผยแพร่ในสถำนีโทรทัศน์ PPTV สถำนีโทรทัศน์ BRIGHTTV 
หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ และเว็บไซต์ Thereporters 
  4) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
แต่งกำยชุดไทยหรือผ้ำไทย และได้ลงเผยแพร่ในสถำนีโทรทัศน์ PPTV หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ และเว็บไซต์ 
Thejournalistclub 



๑๑ 
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  5) ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของคนกรุงเทพมหำนครต่อเทศกำลปีใหม่ 2563 และได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ และเว็บไซต์ LINE 
TODAY 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 ๕.11 สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562    
  งำนวินัยและนิติกำร ได้สรุปสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 เพื่อให้มหำวิทยำลัยเตรียมควำมพร้อมด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 สรุปการด าเนินงานโครงการเดิน-ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 2  
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้ส่งสรุปกำรด ำเนินงำนโครงกำรเดิน – ว่ิง กำรกุศล บ้ำนสมเด็จ    
ครั้ งที่  2 Next station BSRU ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เมื่อวันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.13 สรุปการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพ่ือส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการท างานและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (CWIE) 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์ จำรุจุฑำรัตน์    
และอำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ เป็นตัวแทนมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรเพื่อส่งเสริมกำรจัดสหกิจ
ศึกษำและกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนและกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (Cooperative 
and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องคอนเวนช่ัน โรงแรมรำมำ 
กำร์เด้นส์ ถนนวิภำวดีรังสิต กรุงเทพฯ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 ข้อมูลทางวิชาการ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ส่งข้อมูลทำงวิชำกำร ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2563 ประกอบด้วยรำยละเอียด ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ รอบที่ 1 แฟ้มสะสม
ผลงำน (Portfolio) ปีกำรศึกษำ 2563  



๑๒ 
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  2) สรุปแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบรับสมัครออนไลน์ กำรสอบสัมภำษณ์  
และกำรรับรำยงำนตัวของนักศึกษำใหม่ ภำคปกติ รอบที่ 1 กำรรับนักศึกษำด้วย Portfolio ประจ ำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 
  3) รำยงำนจ ำนวนบัณฑิตที่จะเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ  
2560 – 2561 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.15 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) คณะครุศำสตร์ ได้จัดท ำเอกสำรกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ด้ำน
กำรอ่ำนกำรเขียนและกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำท้องถ่ินโดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง 
  2) สำขำวิชำเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
โครงกำรบัณฑิตพันธ์ุใหม่และก ำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภำคกำรผลิต ตำมนโยบำยกำรปฏิรูป             
กำรอุดมศึกษำไทย ประเภทปริญญำ ปีงบประมำณ 2562 เมื่อวันที่ 20 - 22 ธันวำคม พ.ศ. 2562               
ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ นนทบุรี  
  3) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งรำยงำนกำรเข้ำร่วมสัมมนำวิชำกำรภำยใต้
เครือข่ำยบริกำรวิชำกำรสถำบันอุดมศึกษำไทย (คบอ.) ครั้งที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 
ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
  4) ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 47 “The Sun Games” รอบมหกรรม ระหว่ำงวันที่ 10 - 19 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ มหำวิทยำลัยรังสิต 
จังหวัดปทุมธำน ี
  5) ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้ด ำเนินงำน “โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต  
กำรแปรรูป และตลำดสินค้ำเกษตรปลอดภัย” ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรแผนบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และได้รับ  
กำรคัดเลือกจำกจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นโครงกำรที่มีควำมโดดเด่นเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำและส่งให้
กระทรวงมหำดไทยเพื่อจัดท ำสมุดบันทึกมหำดไทยชวนรู้ประจ ำปี 2563 ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี  
จึงขอมอบสมุดบันทึก “มหำดไทยชวนรู้ประจ ำปี 2563 ให้มหำวิทยำลัย 
  6) ส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ ได้ด ำเนินกำรส่งข่ำวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย
เผยแพร่แก่สื่อมวลชน ประจ ำเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 
  7) สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คณะวิทยำศำสตร์ฯ ได้ส่งสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม และสำนสัมพันธ์พี่น้องชำวอำชีวอนำมัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 ณ ห้องประชุมอำคำรสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำพิชัยญำติ อำคำร 10 ช้ัน 1 และค่ำยพระมหำเจษฎำ
รำชเจ้ำ อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 การติดตามการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน โครงกำร กิจกรรมตำมแผนงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นตำมแผนที่ก ำหนดไว้ โดยจะ
ก ำหนดกำรประชุม ครั้งที่ 1/2563 ในช่วงเดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 กิจกรรมการสร้างจิตสาธารณะสู่การพัฒนาชุมชนของนักศึกษา  
  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดกิจกรรมกำรสร้ำงจิตสำธำรณะสู่กำรพัฒนำชุมชนของนักศึกษำ โดยกลุ่มเป้ำหมำย
เป็นนักศึกษำ ป.บัณฑิตวิชำชีพครู และกระจำยโครงกำรไปยังนักศึกษำกลุ่ มต่ำงๆ รวมถึงนักเรียนโรงเรียน
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยส ำนักกิจกำรนักศึกษำจะจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ             
กำรมีจิตสำธำรณะให้แก่นักศึกษำทุกคณะ ในกำรปรับภูมิทัศน์ภำยในมหำวิทยำลัย และโรงเรียนมัธยมสำธิต                 
รวมน้ ำใจเพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ปลูกต้นไม้ 500 ต้น ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำโรงเรียนสำธิตเพื่อให้มีอำกำศ
บริสุทธ์ิ ลดสภำวะสถำนกำรณ์ฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 ก าหนดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ก ำหนดส่งแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ภำยในวันจันทร์ที่ 2 มีนำคม พ.ศ.2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ              
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2566 ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2563 ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 15 อำคำร 6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.5 การเข้าตรวจสอบการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  อาจารย์มรกต  ภู่ทอง แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส่งเจ้ำหน้ำที่
เข้ำมำตรวจสอบกำรเงินของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีหนังสือท้วงหลำยฉบับในกรณีบัญชีเงินฝำกของมหำวิทยำลัย  
จึงขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยตรวจสอบบัญชีเงินฝำกและยืนยันให้กองคลัง 
ส ำนักงำนอธิกำรบดีทรำบ ภำยในวันอังคำรที่ 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563   
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.6 การปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ด ำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่ภำยในมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

1) กำรขยำยพื้นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อลดกำรจอดรถบนผิวถนนฝั่งด้ำนรั้วมหำวิทยำลัย 
2) กำรปรับปรุงพื้นที่ โดยให้ผู้รับเหมำด ำเนินกำรก ำจัดเศษวัสดุออกนอกพื้นที่บริเวณ                

โรงกรองน้ ำ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.7 การปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ดูทันสมัย และรองรับ Smart Device ต่ำงๆ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

6.8 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 47 
 อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภู แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  มหำวิทยำลัยรังสิตได้รับเกียรตเิปน็

เจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ภำยใต้ช่ือ “47th The Sun Games 
2020” ระหว่ำงวันที่  10 - 19 มกรำคม พ.ศ. 2563 ณ มหำวิทยำลัยรังสิต โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับเหรียญรำงวัลอยู่ในล ำดับที่ 30 จำก 79 สถำบัน 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.9 วันสถาปนาราชภัฏและพิธีเชิญตราพระราชลัญจกร ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภู  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย เข้ำร่วมงำน “วันสถำปนำรำชภัฏ” และพิธีเชิญตรำพระรำชลัญจกร ประจ ำปี พ.ศ. 2563               
ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 16.30 – 19.00 น. ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.10 รายงานผลการด าเนินงานโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดโครงกำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในประเทศและต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำง
วันที่ 12 – 23 มกรำคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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เลิกประชุม เวลา ๑6.50 น.  

 

     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


