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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 4/๒๕63 

วันศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบด ี
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบด ี
5. รองศำสตรำจำรยส์ำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบด ี
6. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบด ี
7. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๗. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๒๐. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๑. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
2๓. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
2๕. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ   แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
27. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่5/2563 วันพฤหสับดทีี่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 09.00 น. 
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ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพทิยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
5. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสัวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกลุ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
12. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๔. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๕. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๖. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท ์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
๑๙. อำจำรยเ์พียงธิดำ เสรีสทุธิกุลชัย รองคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐกิตต์ิ เหมทำนนท ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
2๔. อำจำรย์ณัฐพล บุญรกัษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๖. อำจำรยจ์ันทรัศมิ ์ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทรก์ร ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
30. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
31. อำจำรยส์ิริชัย เอี่ยมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
33. อำจำรยส์รสินธ์ุ   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
36. อำจำรยจ์ำริวัฒณ์  ศิริอินทร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
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๓7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศลิปะฯ 
38. อำจำรย ์ดร.ธนกร  สรรย์วรำภิภู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
40. อำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
42. อำจำรย์มนสัวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรม ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
46. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นริันดร ์ สุธีนิรันดร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
๔7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำร ี ผสำนสินธุวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
48. อำจำรยเ์ฉลิมทรพัย ์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
49. อำจำรยส์รอ้ยสุดำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
50. อำจำรย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล อุทำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
52. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
53. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
54. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
55. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
56. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ติดรำชกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ติดรำชกำร 
4. อำจำรย ์ดร.พรรณำ ศรสงครำม ติดรำชกำร 
5. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ ติดรำชกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย ์  รุ่งแสง ติดรำชกำร 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำป ี คงอินทร ์ ติดรำชกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ ติดรำชกำร 
9. อำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม ติดรำชกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร ติดรำชกำร 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
2. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
3. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
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เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 
 
 เริ่มประชุม  เวลา 09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 แนะน าคณะผู้บริหารส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ แนะน ำคณะผู้บรหิำรส ำนัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนชุดใหม่  
  1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
  2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรันดร์  สุธีนิรันดร์    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
  3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรี  ผสำนสินธุวงศ์     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
  4) อำจำรย์เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
  5) อำจำรย์ศุภชัย  ศรีอักษร      ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
  6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บูรณจิต  แก้วศรีมล    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
  7) อำจำรย์กิลเบิร์ท  อีเดินส์ เม่ำมีศรี     ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.2 แนะน าคณะผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ แนะน ำคณะผู้บรหิำรส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศชุดใหม่  
  1) อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน์  โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  2) อำจำรย์สร้อยสุดำ  เลำะหมุด  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  3) อำจำรย์ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจำรณ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล  อุทำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิญญำ  หนูมี ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  6) อำจำรย์เนตร  โพธ์ิเขียว  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 1.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) 
  แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) 
ทุกหน่วยงำนทั้งในโครงสร้ำงและนอกโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัยมีภำระงำนรองรับค่อนข้ำงหนัก โดยภำระงำน
จะปรำกฏชัดเจนในแผนยุทธศำสตร์ฯ โดยทุกหน่วยงำนต้องหำรือเพื่อดูรำยละเอียดของงำนในส่วน                        
ที่รับผิดชอบน ำลงแผนให้เรียบร้อย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำเป้ำหมำยมหำวิทยำลัย สร้ำงควำมมั่นคง                     
ควำมแข็งแรงทั้งในเชิงวิชำกำรและในเชิงสถำนภำพของมหำวิทยำลัยด้วย และแผนที่แต่ละหน่วยงำนร่วมกัน
ด ำเนินกำรขอให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเดินทำงไปร่วมโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) 
ประจ ำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ระหว่ำงวันที่ 13 - 14 สิงหำคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.4 ขอแสดงความอาลัยแด่ อาจารย์ตุลย์  จิรโชคโสภณ  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอแสดงควำมอำลัยแด่ อำจำรย์ตุลย์  จิรโชคโสภณ 
อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำสังคม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สวดพระอภิธรรม ระหว่ำงวันที่ 20 – 22 
มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 18.30 น. และพิธีฌำปนกิจ วันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 15.00 น.              
ณ วัดบุณยประดิษฐ์ เขตบำงแค กรุงเทพฯ มหำวิทยำลัยเป็นเจ้ำภำพร่วมสวดพระอภิธรรม วันที่ 21 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.5 อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ประสบอุบัติเหตุทำงรถยนต์ อำกำรสำหัส ขณะนี้อำกำรพ้นขีดอันตรำย           
อยู่ในช่วงกำรรักษำตัว ณ โรงพยำบำลศิริรำช จึงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.6 โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ ได้มอบหมำย รองศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ              
รองอธิกำรบดี  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์  
ผู้ช่วยอธิกำรบดี ติดตำมสถำนกำรณ์กำรเสนอโครงกำรต่ำงๆ ของกระทรวง อว. และโครงกำรอื่นๆ ที่ทำงรัฐบำล
ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนเข้ำร่วม มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับกำรตอบรับจำกกระทรวง 
อว. ให้เข้ำร่วมโครงกำร อว. สร้ำงงำน เฟส 2 เพื่อประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำระบำดของ                 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 งบประมำณในกำรจ้ำงงำน จ ำนวน 482 อัตรำ พื้นที่จ้ำงงำน จังหวัดกรุงเทพฯ 
จังหวัดสมุทรสำคร และอ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 1.7 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
  รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้หลักเกณฑ์                  
กำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ เป็นช่องทำงในกำร
พัฒนำคุณภำพวิชำกำรและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้ ง ครอบคลุมผลงำนที่คณำจำรย์ได้น ำควำมรู้                      
ควำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำของตนมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ และพัฒนำชุมชน สังคม หรือประเทศ ตลอดจน
ผลักดันให้สถำบันอุดมศึกษำไทยก้ำวสู่ ควำมเป็น สถำบันอุดมศึกษำช้ันน ำระดับนำนำชำติและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ประกำศฯ มีประเด็นหนึ่งที่น่ำสนใจ ผู้ขอต้องส่งผลงำนจ ำนวนมำก และ
ต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมที่ ก.พ.อ. ก ำหนด หรือฐำนข้อมูล 
TCI กลุ่ม ๑ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย                        

ครั้งที่  4/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕63 และรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันอังคำรที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่  4/๒๕63               
และรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 7/2563        
โดยไม่มีกำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 ขออนุมัติการจัดซื้อ จ้าง เครื่องปรับอากาศ 
  สืบเนื่องจำก ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ขออนุมัติงบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 10 เครื่อง และขอควำมอนุเครำะห์ห้องท ำงำนช่ัวครำวระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงเครื่องปรับอำกำศดังกล่ำว ซึ่งขณะนี้ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศอยู่ระหว่ำงกำรปรับ          
ลดยอดเงินในกำรปรับปรุงห้องประชุมของส ำนัก เพื่อน ำมำสมทบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเครื่องปรับอำกำศต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศเร่งด ำเนินกำรปรับแผน           
กำรปรับปรุงห้องประชุม และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว เป็นผู้ดูแล 

 3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์และบุคลากร 
  สืบเนื่องมติที่ประชุมเห็นชอบโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับอำจำรย์
และบุคลำกร ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนได้ด ำเนินกำรวำงแผนกำรอบรมโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกรเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งประชำสัมพันธ์ให้ได้ทรำบ
ต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 3.3 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน 50 ปี ดนตรีบ้านสมเด็จฯ 
  สืบเนื่องวิทยำลัยกำรดนรีได้จัดท ำโครงกำร กำรจัดงำน 50 ปี ดนตรีบ้ำนสมเด็จฯ และได้
เสนอมหำวิทยำลัยเพื่อขออนุมัติโครงกำรและของบประมำณสนับสนุนกำรจัดโครงกำร โดยมีงบประมำณที่ใช้
ตลอดโครงกำรทั้งสิน้ จ ำนวน 7,600,000 บำท (เจ็ดล้ำนหกแสนบำทถ้วน) โดยงบประมำณจำกมหำวิทยำลยั
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นเงิน 1,831,400 บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนสำมหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบำทถ้วน)            
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้งบประมำณ งบยุทธศำสตร์ ปี พ.ศ. 2564 จ ำนวน 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) 
และงบประมำณโครงกำรวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) จ ำนวน 
1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) และมอบรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัย  
กำรดนตรี พิจำรณำปรับ/ลดกิจกรรมต่ำงๆ ให้เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรจัดงำน 50 ปี ดนตรีบ้ำนสมเด็จฯ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.4 การใช้ระบบ (Work from Home) เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ในช่วงเวลาปกติ 
  สืบเนื่องกำรใช้ระบบ (Work from Home) เพื่อบันทึกผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร                
สำยสนับสนุนในช่วงเวลำปกติ ที่ประชุมเห็นชอบกำรใช้ระบบ (Work from Home) เพื่อบันทึกผล          
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนในช่วงเวลำปกติ และให้มีน้ ำหนักคะแนนร้อยละ 10 แทนคะแนน               
กำรประเมินตนเอง (Peer Assessment) มอบนำงสำววรรณดี อัศวศิลปะกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
และนำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล จัดท ำประกำศเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ 
และเริ่มใช้ในเดือนตุลำคม 2563 เป็นต้นไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอ
ผลงานเพ่ือขอรับการประเมินของพนักงานราชการท่ัวไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  งำนสรรหำ บรรจุ แต่งตั้งฯ กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัย             
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเสนอผลงำนเพื่อขอรับกำรประเมินของพนักงำน
รำชกำรทั่วไป สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยเทียบเคียงกับข้ำรำชกำร และพนักงำน
มหำวิทยำลัย เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรเสนอผลงำนเพื่อขอรับกำรประเมินของพนักงำนรำชกำรทั่วไป สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปรับ
ระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง (เงินบ ารุง
การศึกษา) 
  งำนสรรหำ บรรจุ แต่งตั้งฯ กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัย            
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรปรับระดับช้ันงำน เปลี่ยนสำยงำน (ช่ือต ำแหน่ง) และ



๘ 
 

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

กลุ่มงำนของลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำง (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ)  เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหมำยอำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม รองอธิกำรบดี นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ  วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล  
ตรวจสอบรำยละเอียดอย่ำงถ่ีถ้วนก่อนให้อธิกำรบดีลงนำม 

 4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. ....  
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรให้บุคลำกรไปศึกษำ ฝึกอบรม วิจัย และ               
ดูงำน พ.ศ. .... เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหมำยคณบดีทุกท่ำนพิจำรณำ หำกมีข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งอำจำรย์ ดร.
ปวิช  ผลงำม รองอธิกำรบดี นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ  
วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ก่อนน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำย
ของสภำมหำวิทยำลัยต่อไป  

 4.4 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) งบประมาณ
แผ่นดิน, เงินรายได้ 
  กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2563) งบประมำณแผ่นดิน, เงินรำยได้ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนเร่งรัดและติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

 4.5 ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ประจ าปี 2563 (ครั้งท่ี 2) 
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยร่วมกับส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท ำก ำหนดกำรโครงกำร
ประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 
2563 (ครั้งที่  2) : ทิศทำงและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย และกำรอบรม              
เชิงปฏิบัติธรรม : ธรรมะกับกำรบริหำรงำนผ่ำน New Normal ระหว่ำงวันที่ 13 – 15 สิงหำคม พ.ศ. 2563   
ณ A-One The Royal Cruise Hotel Pattaya รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหมำยคณะและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำส่งข้อมูลกำรน ำเสนอแผนยุทธศำสตร์ 
ภำยในวันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
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 4.6 แผนการสรรหาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้น ำแผนกำรสรรหำบุคลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 เข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 7/2563 โดยมีมติ
รับทรำบแผนกำรสรรหำบุคลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และให้น ำเข้ำที่ประชุมบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกัน
พิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แผนกำรสรรหำบุคลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 4.7 การติดตามการจัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงิน 
  ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้ำตรวจสอบและให้ข้อสังเกตในเรื่อง กำรจัดท ำรำยงำน          
กำรรับ – จ่ำยเงิน เงินโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรพร้อมน ำส่งข้อมูลตำมแบบฟอร์ม          
ที่ก ำหนดให้กองคลังเป็นประจ ำทุกเดือน ภำยในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบันบำงหน่วยงำนยังไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำและน ำส่ง หรือจัดท ำแล้ว 
แต่ไม่ครบทุกโครงกำร กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงขอให้หน่วยงำนที่มีกำรจัดโครงกำรมำกกว่ำ            
1 โครงกำร ให้จัดท ำรำยงำนรับ – จ่ำย แยกเป็นโครงกำร และให้ทุกหน่วยงำนเร่งด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำน 
เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยหน่วยงำนที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรรับ – จ่ำยเงิน             
เร่งด ำเนินกำรน ำส่งให้กองคลังภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 4.8 เงินฝากธนาคารครบก าหนด 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีบัญชีเงินฝำกประจ ำกับธนำคำรกรุงเทพ            
สำขำเจริญพำศน์ และธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ กองคลัง                 
ได้ตรวจสอบยอดเงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงเทพ สำขำเจริญพำศน์ เลขที่บัญชี 126 -233688 -7                
ครบก ำหนดเมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 95,253,423.25 บำท (เก้ำสิบห้ำล้ำนสองแสน
ห้ำหมื่นสำมพันสี่ร้อยยี่สิบสำมบำทยี่สิบห้ำสตำงค์) พร้อมดอกเบี้ย และเงินฝำกประจ ำธนำคำรไทยพำณิชย์ 
สำขำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จะครบก ำหนด ในวันที่  27 มิถุนำยน พ.ศ. 2563               
จ ำนวน  5 รำยกำร เป็นเงิน 658,550,000 บำท (หกร้อยห้ำสิบแปดล้ำนห้ำแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) จำก
บัญชีเลขที่ 461-535966-0  ช่ือบัญชี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยกองคลังได้สรุปข้อมูล             
กำรน ำเสนอของอัตรำดอกเบี้ย ทั้ง 3 ธนำคำรเพื่อเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 

ประเภทเงินฝำก ธนำคำรไทยพำณิชย ์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย 
ประจ ำ 12 เดือน 0.60 % ปี 

จ่ำยดอกเบี้ยเม่ือครบก ำหนด 
0.50 % ป ี

จ่ำยดอกเบี้ยเม่ือครบก ำหนด 
0.375 % ปี 

จ่ำยดอกเบี้ยเม่ือครบก ำหนด 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้น ำเงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงเทพ สำขำเจริญพำศน์ และธนำคำรไทยพำณิชย์ 
สำขำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำตำมเดิม 
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 4.9 ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  ในโอกำสมหำมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว               
วันที่  28 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติ               
พระรำชกรณียกิจ พระรำชทำนควำมช่วยเหลือแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอด มติชนจึงได้เปิดจองพื้นที่
ถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสมหำมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ให้แก่มหำวิทยำลัยฯ เป็นกำร
แสดงออกซึ่งควำมจงรักภักดี และช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ให้แพร่หลำยไปสู่ สำธำรณชน จึงน ำเข้ำ            
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเปิดจองพื้นที่ถวำยพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกำสมหำมงคลวันเฉลิม             
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวของหนังสือพิมพ์มติชน อัตรำพื้นที่ถวำยพระพรชัย
มงคลฯ จ ำนวนเงิน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว               
รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำร และหำข้อมูลควำมถ่ีในกำรประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยของหนังสอืพมิพ์          
มติชนและกำรได้ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย 

 4.10 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้ส่งโครงร่ำงกำรจัดต้ังศูนย์ส่งเสริม
กำรพัฒนำท้องถ่ินและอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  เพื่อน ำเข้ำที่ประชุม              
คณะบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โครงกำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำท้องถ่ินและอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย           
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม รองอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ 
วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ตรวจสอบรำยละเอียดโครงกำรและหลักกำร            
อย่ำงถ่ีถ้วนก่อนให้อธิกำรบดีลงนำมในล ำดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2563 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอน ำมติย่อ
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2563 น ำเสนอที่ประชุมคระกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.2 สรุปการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้ส่งสรุปกำรเข้ำร่วมอบรม หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะเลขำนุกำร
สภำมหำวิทยำลัย และหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ รุ่นที่ 2 โดยสถำบันคลังสมอง
ของชำติ ระหว่ำงวันที่ 11 – 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ รำยละเอียดดัง
เอกสำรแนบ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.3 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้จัดท ำก ำหนดกำร
ตรวจเยี่ยมหน่วยงำน ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียนที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.4 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้           
ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้น ำแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT)      
ข้อค ำถำมและข้ันตอนกำรเข้ำใช้ระบบ และแบบวัดกำรรับรูข้องผูม้ีสว่นได้ส่วนเสยีภำยนอก (EIT) ข้อค ำถำมและ
ข้ันตอนกำรเข้ำใช้ระบบ เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.5 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและการโอนย้ายต้นสังกัดของสถาบันขงจ๊ือ 
  สถำบันขงจื๊อ ส ำนักงำนใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน ได้ส่งหนังสือช้ีแจง
รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงและกำรโอนย้ำยต้นสังกัดของสถำบันขงจื๊อ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.6 รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้รำยงำนผลกำรเลื่อนเงินเดือนของบุคลำกร รอบที่ 1 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16 เมษำยน พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.7 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือเชิญชวน
มหำวิทยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรองค์กรต้นแบบด้ำนสิทธิมนุษยชน ประจ ำปี 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.8 รายงานจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนจ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ ภำคเรียนที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 



๑๒ 
 

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

 5.9 รายงานจ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รำยงำนจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำใหม่
และจ ำนวนเดิมที่ก ำลังศึกษำอยู่ในปัจจุบัน รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.10 การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนท่ี 1/2563 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้เตรียมควำมพร้อมให้เป็นไปตำม
มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 ในกำรเปิดภำคเรียนที่ 1/2563 รำยละเอียด          
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
และขั้นตอนในการเสนอเอกสารระดับบัณฑิตศึกษา 
  บัณฑิตวิทยำลัย ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวทำง
ในกำรพัฒนำหลักสูตร และข้ันตอนในกำรเสนอเอกสำรระดับบัณฑิตศึกษำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.12 รายงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการจัดการทางเงินผ่านระบบ 
Krungthai Digital Platform ในโครงการ BSRU Smart University 4.0 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกับธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดพิธี
ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรบริกำรจัดกำรทำงเงินผ่ำนระบบ Krungthai Digital Platform            
ในโครงกำร BSRU Smart University 4.0 เมื่อวันอังคำรที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.13 รายงานกิจกรรม / โครงการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนกลุ่มย่อยในกำรจัดท ำคู่มือเส้นทำงสู่บัณฑิต ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 
  2) รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
กิจกรรม “อบรมกฎหมำยธุรกิจ” ในวันอำทิตย์ที่ 8 มีนำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมำณเงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 2563 ของสำขำวิชำกำรบัญชี จ ำนวน 35,200 บำท 
  3) สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำรสือ่สำรองค์กำร ได้น ำบทสัมภำษณ์กิจกรรมให้ควำมรู้
ผ่ำนรูปแบบภำพในกำรเล่ำเรื่อง (Storytelling) และรูปแบบวีดีโอ และท ำกิจกรรมได้โดยกำรเรียนกำรสอน
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แบบอยู่บ้ำน เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เผยแพร่ทำงหนังสือพิมพ์สยำมรัฐ เมื่อวันที่ 
26 เมษำยน พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.14 ตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชน 
ประจ ำเดือนมีนำคม – พฤษภำคม พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 สรุปจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2563 
  อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ  คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สรุปจ ำนวน
นักศึกษำเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคเรียนที่ 1/2563 ณ วันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ผู้สมัครทั้งหมด 
426 คน รับสมัครถึงวันที่ 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 การประชาสมัพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
แจ้งให้ที่ ประชุมทรำบ ในวันที่  29 มิ ถุนำยน พ.ศ. 2563 ทำงคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จะไป
ประชำสัมพันธ์คณะฯ และสำขำวิชำ โดยเฉพำะสำขำวิชำที่ยังมีจ ำนวนนักศึกษำน้อยที่จังหวัดกำญจนบุรี  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก วิ เทศสัมพัน ธ์ฯ                
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกร  โดยกลุ่มของคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ต้องกำรจ ำนวนเพิ่ม 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.4  โครงการอบรมภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก วิ เทศสัมพัน ธ์ฯ                
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดโครงกำรอบรมภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 
จึงขอประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 



๑๔ 
 

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

 6.5 ถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2563 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ แจ้งให้                    
ที่ประชุมทรำบ ในวันอำทิตย์ที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ส ำนักกิจกำรนักศึกษำจัดกิจกรรมสืบสำนประเพณี
และวัฒนธรรมทำงศำสนำ "ถวำยเทียนพรรษำ ประจ ำปี 2563" ณ วัดศรีสุริยวงศำรำมวรวิหำร จังหวัดรำชบุรี 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.6 การเลือกต้ังผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ แจ้งให้                  
ที่ประชุมทรำบ กำรเลือกตั้งผู้น ำนักศึกษำ (ประธำนสภำนักศึกษำ และนำยกองค์กำรนักศึกษำ) ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 โดยจัดกำรเลือกตั้งระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ ระหว่ำงวันที่ 25 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.7 แนวทางการด าเนินกิจกรรมแบบออนไลน์ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ แจ้งให้                    
ที่ประชุมทรำบ แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมแบบออนไลน์ส ำหรับนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 (BSRU 
Activities Online 2020) ตำมประกำศกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)                
เป็นหลัก 
  1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563  
  2) กำรประชุมผู้ปกครองนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 
  3) กำรเรียนปรับพื้นฐำนบนระบบออนไลน์ 
  4) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ (ภำคพิเศษ) ปีกำรศึกษำ 2563 
  5) อบรมคุณธรรมและควำมเปน็ไทย และอบรมทักษะภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที่ 1 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.8 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เนื่องจำกมหำวิทยำลัยต้องจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงเดือนสิงหำคม          
ได้มีกำรแจ้งว่ำระบบยังไม่เสถียร และปัญหำของสัญญำณอินเตอร์เน็ต (WIFI) มหำวิทยำลัยมีแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร  

  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม รองอธิกำรบดี กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ควรมีแนวสรุปร่วมกันในกำร
เลือกเทคโนโลยีในกำรใช้จัดกำรเรียนกำรสอน เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมี  Microsoft Team License              
เต็มรูปแบบ ซึ่งสำมำรถรองรับทุกรูปแบบของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เทียบเท่ำกับระบบกำรประชุมทั้งหมด 
และสอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะดิจิตอลของนักศึกษำด้วย 

มติท่ีประชุม รับทรำบ ให้เลือกใช้ Microsoft Team ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นหลัก และมอบหมำย 
อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี และอำจำรย์ ดร.สุรินทร์  ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์                
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ให้ข้อมูลกำรใช้ Microsoft Team ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำสัญญำณ
อินเตอร์เน็ตของมหำวิทยำลัย (WIFI) 

 6.9 การปรับปรุงอาคาร 
  อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงส์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
  1) ควำมคืบหน้ำกำรสร้ำงอำคำรสันทนำกำรกีฬำ สนำมฟุตบอล ขณะนี้ได้ด ำเนินกำร          
ตอกเสำเข็มเรียบร้อยแล้ว  
  2) ห้องที่ปิดล็อกในมหำวิทำลัย ที่มีกำรเก็บสิ่งของอยู่ เนื่องจำกส่วนกลำงมีโครงกำรปรับปรุง 
ห้องเหล่ำนี้ให้เกิดประโยชน์ จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรเคลื่อนย้ำยสิ่งของออกจำกห้อง โดยจะจัดท ำ
บันทึกแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อด ำเนินกำร  
  3) อำคำรที่อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง ขอควำมร่วมมือในกำรเก็บวัสดุสิ่งก่อสร้ำง ที่อำจส่งผล
ให้เกิดกำรเสียหำยได้   

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.10 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
  1) ในช่วงนี้อยู่ระหว่ำงกำรรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 
มิถุนำยน 2563 – 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ขอควำมอนุเครำะห์คณะผู้บริหำรก ำกับคุณภำพและผล
คะแนนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ยกระดับคุณภำพของหลักสูตรจำกปีที่ผ่ำนมำ 
  2) อำจำรย์ที่เข้ำรับกำรอบรมของงำนประกันคุณภำพ ขณะนี้มีหลำยท่ำนขอบันทึกกำรเข้ำ
สังเกตในหน่วยงำนต่ำงๆ ขอให้คณะผู้บริหำรพิจำรณำควำมเหมำะสมตำมบริบทของแต่ละหน่วยงำน ถึงจะท ำ
เรื่องส่งผ่ำนไปยังงำนประกันคุณภำพ   

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

เลิกประชุม เวลา 12.50 น.  
 

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


