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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 7/๒๕63 

วันพุธท่ี 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

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

10. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1๖. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๑๙. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๒๐. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
2๔. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ 
2๕. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
27. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี
29. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่6/2563 วันพุธที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 13.00 น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ติดรำชกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ติดรำชกำร 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
๒. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
๓. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
4. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
5. นำงสำวธิดำวัลย์ ศรีภำ (แทน) รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

6. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
7. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
8. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำ

มหำวิทยำลัย 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
๒. นำงสำววิลำวรรณ ดวงลิวงษ์ 
๓. นำงสำววรรณฤด ี แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย ์ พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 15.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

ครั้งที่ 5/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/๒๕63 โดยไม่มีกำร
แก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การจัดงาน “มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 
  มหำวิทยำลัยได้มีก ำหนดกำรจัดกจิกรรม “มหกรรมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโครงกำรยุทธศำสตร์ 
เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน” ในวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2563 โดยเชิญพลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  
เข้ำเยี่ยมชมนิทรรศกำรของมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำก ำหนดกำร และแผนผังกำรจัดวำง
นิทรรศกำร “งำนมหกรรมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโครงกำรยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน มหำวิทยำลัย             
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรจัดงำน “มหกรรมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมโครงกำรยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน” และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 4.2 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดท ำวำรสำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดท ำวำรสำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และมอบหมำยคณะและหน่วยงำนที่จัดท ำวำรสำร เข้ำร่วมประชุม
หำรือ เพื่ อหำข้อสรุปให้อยู่ ในทิศทำงเดียวกันทั้ งมหำวิทยำลัย ในวันที่  18 กันยำยน พ.ศ.2563                            
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี เป็นประธำนในกำรประชุม และน ำข้อสรุปเข้ำ             
ที่ประชุมในครั้งถัดไป  

 4.3 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563            
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2563) งบประมาณ
แผ่นดิน,เงินรายได้ 
  กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนสิงหำคม พ.ศ.2563 (1 ตุลำคม พ.ศ.2562 ถึง 31 สิงหำคม พ.ศ.
2563) งบประมำณแผ่นดิน,เงนิรำยได้ จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ณ สิ้นเดือนสิงหำคม พ.ศ.2563 (1 ตุลำคม พ.ศ.2562 ถึง 31 สิงหำคม พ.ศ.2563) งบประมำณ
แผ่นดิน,เงินรำยได้ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนพิจำรณำและเร่งด ำเนินกำร เบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมแผน           
ปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

 4.4 การคัดเลือกกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งว่าง 
  คณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งผู้แทนคณบดี ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก ผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ ผู้แทนพนักงำนรำชกำร และผู้แทนลูกจ้ำง (เงินรำยได้) ได้หมด
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัย จึง น ำเข้ำ            
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรต ำแหน่งที่ว่ำง ดังนี้ 
  1) ผู้แทนคณบดี ซึ่งมำจำกกำรคัดเลือกกันเอง    1 ต ำแหน่ง 
   2) ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ซึ่งมำจำกกำรคัดเลือกกันเอง    1 ต ำแหน่ง 
   3) ผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ ซึ่งมำจำกกำรคัดเลือกกันเอง 1 ต ำแหน่ง  
   4) ผู้แทนพนักงำนรำชกำร ซึ่งมำจำกกำรคัดเลือกกันเอง   1 ต ำแหน่ง 
  5) ผู้แทนลูกจ้ำง (เงินรำยได้) ซึ่งมำจำกกำรคัดเลือกกันเอง   1 ต ำแหน่ง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรคัดเลือกกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัยแทนต ำแหน่งว่ำง 
ดังนี้  
   1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ (ผู้แทนคณบดี) กรรมกำร 
   2) อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ (ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนัก) กรรมกำร 

  และมอบหมำย นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำร
พิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรต ำแหน่งที่ว่ำง ล ำดับที่ 3) , 4), 5)  

 4.5 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ประเมินตนเอง) ของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
  มหำวิทยำลัยได้มีกำรปรับแผนยุทธศำสตรข์องมหำวิทยำลยั คณะวิทยำกำรจัดกำรจึงได้มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อปรับแผนยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำกำร
จัดกำร พ.ศ. 2564 – 2568 และแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้มีกำรปรับ
ตัวช้ีวัดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัย (สำยวิชำกำร) จึง น ำเข้ำ           
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนผลสัมฤทธ์ิของงำน (ประเมินตนเอง) ของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัย (สำยวิชำกำร) สังกัดคณะวิทยำกำรจัดกำร 

 4.6  ร่วมพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนแพลตฟอร์มเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคดิจิทัล-VLEARN 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับทรำบ
จำก บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) แจ้งควำมประสงค์ขอร่วมสนับสนุนแพลตฟอร์มเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ยุคดิจิทัล –VLEARN เพื่ อประโยชน์และ
ประสิทธิภำพต่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลั ยรำชภัฏ จึงขอเชิญ
มหำวิทยำลัยฯร่วมพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรสนับสนุนแพลตฟอร์มเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ              
จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรร่วมพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรสนับสนุนแพลตฟอร์มเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ยุคดิจิทัล-VLEARN และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช 
ผลงำม ด ำเนินกำรศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติม และเปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสีย และผลประโยชน์ที่ได้รับ  
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 4.7 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 
2563 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ด ำเนินกำรสรุปข้อมูลของนักศึกษำที่ได้รับ
สนับสนุนทุนกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเรื่อง กำรให้
ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่ได้เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2563 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
  1) น ำเสนอข้อมูลของนักศึกษำที่ได้รับสนับสนุนทุนกำรศึกษำ  
  2) ก ำหนดวัน ส ำหรับจัดพิธีมอบทุนกำรศึกษำในวันอังคำรที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2563 
  3) กำรจัดสรรแหล่งเงินเพื่อสนับสนุนทุนกำรศึกษำ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำที่ เข้ำศึกษำ ภำคปกติ                     
ปีกำรศึกษำ 2563 
 
 4.8  การให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้ท่ีมีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ภาคเรียนท่ี 2/2562 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้เสนอรำยช่ือนักศึกษำที่มีสิทธ์ิได้รับทุนกำรศึกษำ         
ผู้ที่มีผลกำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำ เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ  
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรให้ทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีผลกำรเรียนสูงสุดของสำขำวิชำ ภำคเรียนที่ 
2/2562 และให้สำขำวิชำที่ยังไม่มีรำยช่ือนักศึกษำที่มีผลกำรเรียนสูงสุด เพิ่มเติมได้ถึงวันศุกร์ที่ 18 กันยำยน 
2563  และหำสำเหตุของสำขำวิชำที่ไม่ส่งผลกำรเรียนที่ส่งผลให้นักศึกษำหมดสิทธ์ิได้รับทุนกำรศึกษำด้วย 

 4.9 การเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้เสนอโครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ          
เพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ อำคำร 1 
ช้ัน 4 โดยขอให้หน่วยงำนได้เสนอโครงกำรตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด เพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรเสนอโครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

 4.10 การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE)  
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้เสนอจัดต้ังหน่วยงำนศูนย์สหกิจ
ศึกษำและพัฒนำอำชีพ อำคำร 12 ช้ัน 2 เพื่อเพิ่มเติมประสบกำรณ์ทำงด้ำนอำชีพ และกำรพัฒนำตนเอง 
แก่นักศึกษำ ในรูปแบบที่มีคุณค่ำเหนือกว่ำกำรฝึกงำน เปิดโอกำสให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน            
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ได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต ให้เกิดกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลำ และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับสถำนประก อบกำร           
โดยผ่ำนนักศึกษำผู้ไปปฏิบัติงำน ณ สถำนประกอบกำรนั้นๆ จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ กำรจัดสหกิจศึกษำและกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (Cooperative and 
Work Integrated Education : CWIE) และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี
ศึกษำรำยละเอียดกำรจัดสหกิจศึกษำและกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำนอย่ำงถ่ีถ้วน และมอบหมำย
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ 
ก๋ำค ำ และรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล เพื่อด ำเนินกำรจัดต้ังหน่วยงำนศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำ
อำชีพต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๕.1 การซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ได้ส่งแบบซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย รวมถึงกำรบริหำร 
จัดกำรเงินคงเหลือจำกที่ได้รับจัดสรรให้แก่สถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจแล ะ           
เป็นแนวทำงให้สถำบันอุดมศึกษำต่อไป รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 การจัดส่งถ้วยพระราชทานฯ เกียรติบัตร และหนังสือเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดส่งถ้วยพระรำชทำนฯ เกียรติบัตร และหนังสือเยำวชนต้นแบบ
ด้ำนดนตรีไทย ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เพื่อมอบให้แก่เยำวชนต้นแบบด้ำนดนตรีไทย และสถำนศึกษำที่ส่งเสริม
โครงกำรคัดเลือกเยำวชนต้นแบบด้ำนดนตรีไทย ประจ ำปี พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี 
  มหำวิทยำลัยรำภัฏเทพสตรี ได้ส่งหนังสือเชิญมหำวิทยำลัยร่วมเป็นเกียรติในงำนวันสถำปนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี  ระหว่ำงวันที่  17 – 21 กันยำยน พ.ศ. 2563                             
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.4 ค าสั่งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   
  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนงบประมำณ
แผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมมติที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และ
ผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. 2563 วำระที่ 4.2 กำรด ำเนินกำร 
เรื่องงบประมำณ โดยมอบหมำยอำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์  
ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 รับรองรายงานการประชุมคณะท างานเพ่ือพัฒนามาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ครั้งท่ี 1/2563 
  กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ได้ส่งรำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนเพื่อพัฒนำมำตรฐำนหลกัสตูร 
สหกิจศึกษำและกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน ครั้งที่ 1/2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๕.6 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
นักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “กำรสร้ำงอัตลักษณ์นักศึกษำสำขำวิชำภำพยนตร์ 
และดิจิทัลมีเดีย กำรพัฒนำและปรับตัวเพื่อเข้ำสู่กำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ ตำมแนวทำง MOOC 
ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 10 - 11, 13 - 14 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  2) ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและสื่อสำรองค์กร ได้รำยงำนสรุปผลโครงกำรปรับพื้นฐำนเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่มหำวิทยำลัย นักศึกษำช้ันปีที่ 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ในวันพุธที่ 
5 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  3) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อ
ยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  กิจกรรม “อบรมกำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคช่ันด้วยเทคนิค 
Bootstrap” เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563  
  4) ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและสื่อสำรองค์กร ได้รำยงำนสรุปผลโครงกำรพัฒนำคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ “ปฐมนิเทศนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563” ในวันพุธที่ 4 
สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ คณะวิทยำกำรจัดกำร  
  5) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ
ของนักศึกษำ กิจกรรม “ปรับพื้นฐำนนักศึกษำช้ันปีที่ 1” เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2563  
  6) สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว ได้รำยงำนผลกำรอบรมหลักสูตร “Certified in Exhibition 
Management (CEM)” Week 2 ระหว่ำงวันที่  17 - 21 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม Pullman 
Bangkok King Power กรุงเทพฯ 
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  7) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รำยงำนผลโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัด
กำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมเตรียมควำมพร้อมก่อนสู่ตลำดแรงงำน” ในวันที่ 30 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2563 
  8) คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำร
ของคณำจำรย์ กิจกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  9) คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของ
คณำจำรย์ “เตรียมควำมพร้อมและรับมือก่อนเปิดภำคเรียนแบบ New Normal ในสถำนกำรณ์ Covid 19” 
เมื่อวันที่ 4 - 6 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมดุสิตธำนี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 
  10) สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ได้ส่งรำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ             
เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถ่ิน          
ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ 29 สิงหำคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำหลักสูตรให้
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  : ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ระหว่ำงวันที่ 6-7 ธันวำคม 2563 ณ ทัณฑสถำนเกษตรอุตสำหกรรม
เขำพริก ศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ. ล ำตะคอง และเขำยำยเที่ยงฮิลล์ จังหวัดนครรำชสีมำ  
  2) สำขำวิชำนำฏยศิลป์ ได้รำยงำนผลกำรเป็นเจ้ำภำรร่วมกำรจัดสัมมนำและกำรส ำเสนอ
ผลงำนนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ระดับชำติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 25636 ณ โรงละครวังหน้ำ 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์
และบุคลากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี ได้ส่งสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
“กำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมที่ 1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับผู้บริหำร ระหว่ำงวันที่ 
8 – 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.9 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) คณะครุศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ 
กิจกรรมกำรสร้ำงและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำชีพครู “Digital – Based” 
(ระยะที่ 1) เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
  2) กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร “หลักสูตรกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและกำรฝึกซ้อมหนีไฟ” เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
  3) สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้สรุปกำรจัดโครงกำร “กำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์เพื่อก้ำว
เข้ำสู่กำรเป็นนักวิจัยข้ันสูง” 3 ระยะ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  
  4) กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดสอบแข่งขันให้กับ
ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยำยน พ.ศ. 2563 
  5) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวแก่สื่อมวลชนฯ  
ที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.10 การรายงานการจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับ
บัณฑิตศึกษา  
  บัณฑิตวิทยำลัย ได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ และได้จัดกำร
ประชุมคณะกรรมกำรเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุม            
ท่ำนผู้หญิงจันทร์ อำคำร 11 ช้ัน 5 เพื่อสรุปแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และรำยงำนให้สภำวิชำกำรและ            
สภำมหำวิทยำลัยรับทรำบต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 การเกษียณอายุราชการของ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด รองอธิการบดี 
  เนื่องในโอกำส รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบดี เกษียณอำยุ
รำชกำร ประจ ำปี 2563 จึงมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำจัดพิธีมุทิตำจิต “เกษียณศรี ฤดีเกษม" แด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2563 
ในวันพุธที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2563 ณ อำคำร 1 ช้ัน 4 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 6.2 ระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)  
  นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบว่ำ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ก ำหนดกำรประเมิน Peer Assessment รอบประเมิน 1            



๑๐ 
 

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

เปิดระบบกำรประเมิน ตั้ งแต่ วันที่  10 – 24 กันยำยน พ.ศ. 2563 โดยสำมำรถเข้ำประเมินได้ที่
เว็บไซต์ http://pa.bsru.ac.th 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา 17.30 น.  
 

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

http://pa.bsru.ac.th/

