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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕65 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 13.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

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

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบดี 
๒. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรึกษำ 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบดี 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี 
6. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี 
7. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี 
8. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี 
9. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

10. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
13. อำจำรย์ ดร.ธนิดำ  สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๒๐. อำจำรย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๑. อำจำรย์สิริชัย เอ่ียมสอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๒. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
2๔. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 
2๕. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรนิทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
27. อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
28. นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
 
 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในกำรประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันศกุรท์ี่ 18 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕65 เวลำ 09.00 น. 
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ผู้เข้าประชุมในระบบออนไลน์ 
๑. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก คณบดีคณะครุศำสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ติดรำชกำร 
2. นำยกิตติพงษ์ พ้ืนพรม ติดรำชกำร 
3. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.วลินเนศวร ์ ธีรกำรุณวงศ์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
๒. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
๓. นำงบุญเพ็ญ หงษท์อง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
4. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
5. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
6. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
7. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

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

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นพร้อมทั้งจัดท ำ
รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1๒/๒๕๖4                
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕64 และสภำมหำวิทยำลัยได้ให้ข้อสังเกตต่อกำรน ำเสนอผลกำรติดตำม 
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ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย  

มติที่ประชุม รับทรำบ  และมอบหมำยทุกหน่วยงำนน ำเล่มรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปศึกษำและด ำเนินกำร
ปรับปรุง พัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่อไป  

 1.2 พิธีเปิดห้องเกียรติประวัติ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดพิธีเปิดห้องเกียรติประวัติ เนื่องในงำน  
เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 
เวลำ 08.30 น. ณ อำคำร 1 ชั้น 1 และ ชั้น 2 เพ่ือรวบรวมเรื่องรำวเกี่ยวกับควำมเป็นมำของสถำนศึกษำ 
แห่งนี้ รวมทั้งเรื่องรำวของศิษย์เก่ำ ผู้บริหำร ผู้ที่มีคุณูปกำร และผลงำนเด่นของมหำวิทยำลัย อันถือเป็นควำม
ภำคภูมิใจที่ควรค่ำแก่กำรบันทึกรวบรวมและน ำเสนอไว้ ทั้งในรูปแบบของนิทรรศกำรจัดแสดง สื่อวีดิทัศน์  
และระบบฐำนข้อมูลสืบค้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย  
เป็นประธำนในพิธี   

มติที่ประชุม รับทรำบ   และมอบหมำยฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเชิญชวนให้นักศึกษำ 
เข้ำไปศึกษำห้องเกียรติประวัติ และศึกษำข้อมูลทำงเว็บไซต์ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เสนอกิจกรรมที่จะจัดขึ้น 
ในงำนเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) แต่ได้เลื่อนออกไป ให้ก ำหนดวัน 
จัดกิจกรรมได้ ระหว่ำงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนำคม 2565 โดยแจ้งข้อมูลและรำยละเอียด ได้ที่ 
นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี   

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย                    

ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกรำคม พ.ศ. ๒๕65 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2565 โดยไม่มี                
กำรแก้ไข 

เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี 
และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 2/2565 วันเสำร์ที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม  รับรองประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 
2/2565 โดยไมม่ีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การจับสลากรางวัลทองค าในระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้
มหำวิทยำลัยไม่ได้จัดกิจกรรมจับสลำกรำงวัลทองค ำในระดับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย มำเป็นเวลำ 2 ปี ซึ่งในปี 
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พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยก ำหนดวันจับสลำกรำงวัลทองค ำในระดับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย จ ำนวน 4 เส้น 
ระหว่ำงวันที่ 18 - 19 กุมภำพันธ์ 2565 ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 

มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำย นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ด ำเนินกำรเตรียมกำรจับสลำกรำงวัลทองค ำในระดับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

 3.2 (ร่าง) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ศรีสุริยะวิชาการ 2565 : การบูรณาการศาสตร์ศิลป์ และงานสร้างสรรค์ในโลกาเทศา            
ภิวัตน์เพื่อความย่ังยืน ฯ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สืบเนื่อง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดท ำ (ร่ำง) โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ กำรประชุมวิชำกำร ระดับชำติและนำนำชำติ ศรีสุริยะวิชำกำร 2565 : กำรบูรณำกำรศำสตร์ศิลป์ 
และงำนสร้ำงสรรค์ในโลกำเทศำภิวัตน์เพ่ือควำมยั่งยืน ฯ (Sri sury Academic Conferences 2022 : The 
Integration of Sciences, Arts and Creativities in Glocalization for Sustainability) ระหว่ำงวันที่ ๒๖ - ๒๗ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อำคำร ๑ ชั้น ๔, อำคำร ๑๗, โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ              
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยกรำบทูลเชิญพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำอทิตยำทรกิติคุณ เสด็จมำทรงเปิดงำน
ดังกล่ำว ในเบื้องต้นรำชเลขำนุกำรจะแจ้งเวลำเสด็จให้ทรำบภำยหลัง ซึ่งในส่วนของประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ 
พ.ศ. 2564 ที่ออกมำใหม่นั้น มีข้อก ำหนดว่ำในกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ มหำวิทยำลัย
จะต้องร่วมกับสมำคมวิชำกำรหรือวิชำชีพ ซึ่งขณะนี้ทำงคณะผู้ด ำเนินงำนอยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนไปยังสมำคม
ต่ำง ๆ หำกมคีวำมคืบหน้ำอย่ำงไรจะเรียนแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 3.3 ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2565 
  สืบเนื่อง ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดจัดโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำน
นโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2565 ระหว่ำงวันที่ 19 - 20 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี และโรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงขอเปลี่ยนก ำหนดกำรจัดโครงกำร
ประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 
2565 เป็นวันอำทิตย์ที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ชั้น 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ          
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 3.4 การเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
  สืบเนื่อง ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้เปิดรับสมัครรำงวัล
เลิศรัฐ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 จึงขอให้หน่วยงำนในระดับคณะ / ส ำนักเสนอผลงำนและสมัครรำงวัลเลิศรัฐ 
ผ่ำนระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://awards.opdc.go.th/awardsregister/ ตั้งแต่วันที่ 3 มกรำคม - 24 
กุมภำพันธ์ 2565 ขณะนี้มีกำรเสนอผลงำนโครงกำรของคณะวิทยำกำรจัดกำร คือ โครงกำรระบบกำรสร้ำง 
Forecast หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในอนำคต  

มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำร
จัดกำร ด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จเพ่ือเปิดให้บริกำรเพ่ือใช้เป็นหลักฐำนผลงำนในกำรเสนอผลงำนและสมัคร
รำงวัลเลิศรัฐ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1  (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับกำร
ตรวจเยี่ยมจำกองคมนตรี จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ  ในกำร
ประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  
โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี และอำจำรย์ ดร.ธนิดำ  สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดี ด ำเนินกำร โดยก ำหนดให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องส่งข้อมูลส่วนกลำงเพ่ือจัดท ำรูปเล่มประกอบกำรน ำเสนอ ภำยในวันศุกร์ที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2565 และก ำหนดส่งข้อมูลส ำหรับกำรน ำเสนอ ภำยในวันจันทร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 

 4.๒  (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรก ำหนด
ระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  จึงน ำเข้ำ       
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดี
ที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งพนักงำน
มหำวิทยำลัยให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หำกมีกำรแก้ไขให้แจ้งรำยละเอียดได้ที่  นำยพิสิฐ           
วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของ
สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป  

 4.3 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับ
ต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกัน
พิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำร           
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... หำกมีกำรแก้ไขให้แจ้งรำยละเอียดได้ที่ นำยพิสิฐ  วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำน
บุคคล เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป 

 4.4  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 
2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565) 
  งำนข้อมูลสำรสนเทศฯ กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มกรำคม 2565 (1 ตุลำคม 2564 – 31 มกรำคม 2565)                       
จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ  ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565  
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 
มกรำคม 2565 และมอบหมำยทุกหน่วยงำนตรวจสอบผลกเบิกจ่ำย และก ำกับติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำย
งบประมำณให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  

 4.5  ข้อเสนอแนะในภาพรวมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  กองนโยบำยและแผน ได้น ำข้อเสนอแนะในภำพรวมเพ่ือพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ
โครงกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 จึงน ำเข้ำ           
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดี
ที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมหำวิทยำลัยจะก ำหนดจัดประชุมเพ่ือน ำข้อเสนอแนะในภำพรวมพิจำรณำ
ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอโครงกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 ต่อไป 

 4.6  การเสนอข้อมูลวิเคราะห์แนวโน้มปรับแผนการลงทุน 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) ได้เสนอข้อมูลวิเครำะห์
แนวโน้มปรับแผนกำรลงทุน โดยปรับเพ่ิมสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุนในประเทศ  จึงน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่  
10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ รำยละเอียดกำรเสนอข้อมูลวิเครำะห์แนวโน้มปรับแผนกำรลงทุนของบริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จ ำกัด โดยจะรวบรวมเอกสำรกำรเสนอข้อมูลอีก 2 บริษัท และน ำเข้ำ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยร่วมกันพิจำรณำอีกครั้ง ก่อนน ำเสนอที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1  หลักสูตร/สาขาวิชาที่ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องหลักสูตร/สำขำวิชำที่ให้กู้ยืมเงิน  
ในปีกำรศึกษำ 2565 ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ
แล้ว รวมถึงหลักสูตร/สำขำวิชำนั้น ต้องเป็นไปตำมวงรอบกำรปรับปรุงหลักสูตรและผ่ำนกำร พิจำรณำควำม
สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำได้รับทรำบรำยชื่อหลักสูตรที่ให้
กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565 กองทุนจึงได้แจ้งรำยชื่อหลักสูตรในระดับ
อนุปริญญำ/ปริญญำตรี ประกำศนียบัตรบัณฑิต และปริญญำโทที่ ได้รับข้อมูล จำก สป.อว. ณ วันที่ 15 
พฤศจิกำยน 2564 จึงน ำเรียนให้ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 
1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 5.2 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทาง
วิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือ  
แจ้งแนวปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ และแนวปฏิบัติตำมหลักควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
หลักเสรีภำพทำงวิชำกำร หลักควำมเป็นอิสระ และหลักควำมเสมอภำค เพ่ือแจ้งให้มหำวิทยำลัยในสังกัดและ
ก ำกับของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทรำบและน ำแนวปฏิบัติดังกล่ำวไปใช้
เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ  
ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
  ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งกำรเปิดตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของส ำนักงำนตรวจเงิน
แผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีประเด็นที่จ ำเป็นต้องขอควำมร่วมมือด้ำนกำรตรวจสอบ กับทำง
มหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 
ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ าเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นค าขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือขอ
แจ้งประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ  
เรื่อง เพ่ิมช่องทำงกำรยื่นค ำขอผ่ำนทำงไปรษณีย์ โทรสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงน ำเรียนให้ที่ ประชุม
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คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 
2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
  รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ และอำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ได้สรุปรำยงำนกำร          
เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนนโยบำยสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำเป็นเขตปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2565  
ในวันพุธที่ 19 มกรำคม 2565 ณ ห้องประชุมกองงำนคณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ และผ่ำนระบบ
กำรประชุมทำงไกล จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 
1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 สรุปรายงานการประชุมชี้แจงการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล   
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้สรุปรำยงำนกำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ สู่กำรปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัล  
วันที่ 22 ธันวำคม 2564  จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุม
ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.7  ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมและส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการศึกษา 
  คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ได้ขอเชิญมหำวิทยำลัยเป็นเจ้ำภำพร่วมและ 
ส่งบทควำมเข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนำคม 2565 ณ อำคำรเรียนรวม 
9 ชั้น คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ จึงน ำเรียนให้ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 
(ออนไลน์) 
  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย และสถำบันกำรศึกษำภำยในประเทศ ได้จัดงำน
สัมมนำวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 8 และนำนำชำติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “ควำมดี ควำมงำม ควำมจริง : กำรไตร่ตรอง
และกำรตีควำมร่วมสมัย” “Goodness, Beauty and Truth : Contemporary Reflections and Interpretations” 
ที่มีคณะกรรมกำรกลั่นกรองบทควำม (Peer review) และมีสรุปรำยงำนกำรประชุม (Proceeding) ระหว่ำง
วันที่ 26 – 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมวรรณิกำนนท์ โซน B ชั้น 4 (ออนไลน์)  จึงขอเชิญ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมเป็นเจ้ำภำพร่วมจัดงำนสัมมนำวิชำกำร จึงน ำเรียนให้ประชุม
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คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 
2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 ขอเชิญร่วมงาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและ
วัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5   
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดงำน 50 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ งำนรำชภัฏ
บุรีรัมย์ มหกรรมวิชำกำรและวัฒนธรรมนำนำชำติ ครั้งที่ 5 ในระหว่ำงวันที่ 14 – 16 กุมภำพันธ์ 2565  
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เข้ำร่วมงำนในวันที่  
14 กุมภำพันธ์ 2565 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุม
ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial 
Chief Information Officer Committee : PCIO) จังหวัดสุพรรณบุรี   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 เห็นชอบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงภำครัฐ (Government Chief Information Officer Management 
Guideline ) และให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด 
(Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) ที่ ก.พ.ก ำหนด ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี 
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด ( Provincial Chief 
Information Officer Committee : PCIO) จังหวัดสุพรรณบุรี จึงน ำเรียนให้ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดัง
เอกสำรแนบ    

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 327/2565 เรื่อง ขออนุญาต  
ให้ข้าราชการ และบุคลากรเดินทางไปราชการ และก าหนดการโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและ
วินัยของชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
  ด้วยมหำวิทยำลัยได้จัดโครงกำรส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและวินัยของชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 : กิจกรรมกำรประชุมสัมมนำสัญจรเพ่ือส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและควำมมี
วินัย ครั้งที่ 1 โดยจัดกิจกรรมในระหว่ำงวันที่ 18 – 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทอง 
ทวำรวดี อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ำยเลขำนุกำร จึงขอน ำแจ้งค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ที่ 327/2565 เรื่อง ขออนุญำตให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรเดินทำงไปรำชกำร และก ำหนดกำร
โครงกำรส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและวินัยของชำติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ  ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 
2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  



๑๐ 
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มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 ค าสั่งฯ เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรเดินทางไปราชการ   
  ด้วยมหำวิทยำลัยได้จัดโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย ( Retreat)  ของสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2565 โดยจัดกิจกรรมในระหว่ำงวันที่ 19 – 20 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี และโรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี                 
ฝ่ำยเลขำนุกำร จึงขอน ำแจ้งค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 399/2565 เรื่อง ขออนุญำต
ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรเดินทำงไปรำชกำร โครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2565 เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ทรำบ  ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียด 
ดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการเดิน-ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 3 Virtual Run 2022   
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมกับคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย ได้จัดโครงกำรเดิน-วิ่ง กำรกุศล บ้ำนสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 ระหว่ำงวันที่ 19 
มกรำคม – 20 เมษำยน พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรเดิน -วิ่ง กำรกุศล บ้ำนสมเด็จฯ ครั้งที่ 3  
Virtual Run 2022  จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุมครั้งที่ 
1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติทีป่ระชุม รับทรำบ 

 ๕.14 การรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ดังนี้  
  1) รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 
  2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรมหำวิทยำลัยสู่ต ำบล (U2T) ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ระหว่ำงเดือน กุมภำพันธ์ – ธันวำคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

 

 



๑๑ 
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 ๕.15 การรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ ของ อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม 
  อำจำรย์ ดร.ธนิดำ สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
  1) สรุปผลรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน TCAS ครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุม
อธิกำรบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง หำรือแนวทำงเรื่องกำรจัดสอบ GAT/PAT และวิชำสำมัญ ในสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดโควิด ในวันจันทร์ที่ 17 มกรำคม 2565 
  2) สรุปผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมกำรใช้เกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่ เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
ระหว่ำงวันที่ 3 – 4 กุมภำพันธ์ 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.16 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของกองนโยบายและแผน   
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) สรุปผลควำมพึงพอใจต่อ “โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและเตรียมควำมพร้อม 
เพ่ือกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564” เมื่อวันที่ 9 – 10 ธันวำคม 2564 
  2) สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” เมื่อวันที่  
28 ตุลำคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรรอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้รำยงำนผลกำรเลื่อนเงินเดือนของบุคลำกรรอบที่ 2 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ ในกำรประชุม
ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.18 รายงานการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ดังนี้ 
  1) สรุปผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมกำรใช้เกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ระหว่ำง
วันที่ 3 – 4 กุมภำพันธ์ 2565  
  2) ประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรอบรม เรื่อง หลักสูตร “AUN-QA Implementation and 
Gap Analysis กำรจัดกำรศึกษำแบบมุ่งผลลัพธ์กำรเรียนรู้”  ในวันศุกร์ที่ 4 มีนำคม 2565 



๑๒ 
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มติทีป่ระชุม รับทรำบ 

 ๕.19 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และ
ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนผู้ได้รับทุนกำรศึกษำประเภทควำมสำมำรถพิเศษ ส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำ  
ในหลักสูตรระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2564 
  2) ปฏิทินวิชำกำร ภำคเรียนฤดูร้อน/2564 
  3) ปฏิทินวิชำกำร ภำคเรียนที่ 1/2565 
  4) รำยงำนสรุปกำรรับนักศึกษำ รอบท่ี 1 (Portfolio) 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.20 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ 
  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ส ำหรับบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 2 โครงกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  2) ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 2 โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  3) สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รำยงำน  
ผลกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิต : กำรสัมมนำ
วิชำกำรและวิชำชีพในงำนออกแบบ ในวันพุธที่ 15 ธันวำคม 2564 ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ รำยละเอียด  
ดังเอกสำรแนบ 
  4) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวที่เกี่ยวกับ
มหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนธันวำคม 2564 แก่สื่อมวลชนฯ 
  5) กองนโยบำยและแผน ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย 
ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565 ธีมงำน “หน้ำกำกสดใส ปีใหม่สุขใจ Style New Normal” 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 6.1 การขอใช้สถานที่มหาวิทยาลัยในการจัดสอบ 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัยสวน
ดุสิต ได้มีกำรขอใช้พ้ืนที่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในกำรสอบบรรจุพนักงำนของธนำคำร  
เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวันเสำร์ที่ 12 กุมภำพันธ์ 2565 ทำงผู้จัดสอบได้แจ้ง
จ ำนวนผู้เข้ำสอบทั้งหมด ประมำณ จ ำนวน 3,400 คน ซึ่งกำรจัดสอบเป็นไปตำมมำตรกำรของกระทรวง
สำธำรณสุข  
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มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.2 การจัดสรรวัคซีนเข็ม 3 ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดสรรวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ (Pfizer) ส ำหรับบุคลำกร
และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รอบที่ 1 ฉีดในวันที่ 11 และ 15 กุมภำพันธ์ 2565 
ณ หอประชุมรำชแพทยำลัย โรงพยำบำลศิริรำช สำมำรถแจ้งควำมประสงค์รับวัคซีนโควิด 19 วัคซีนเข็ม 3 
ไฟเซอร์ (Pfizer) ณ ชั้น 1 อำคำร 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.3 กิจกรรม “วันราชภัฏและพิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ” ประจ าปี 2565 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา แจ้งให้          
ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ กิจกรรม “วันรำชภัฏและพิธีเชิญตรำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ” ประจ ำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 16.00 น. จึงขอเรียนเชิญ             
คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำ เข้ำร่วมงำน เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ที่ทรงพระกรุณำโปรด
เกล้ำฯ พระรำชทำนนำม “รำชภัฏ” และตรำประจ ำมหำวิทยำลัย นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุด
มิได้แก่ ชำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ ณ หอประชุมใหญ่ อำคำร 1 ชั้น 4 และผ่ำนระบบออนไลน์   
แอปพลิเคชัน ZOOM Meeting 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.4 ส านักคอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงกำรอบรมในเดือนกุมภำพันธ์ 1) หลักสูตร “กำรเผยแพร่ข้อมูลผลงำนวิจัยผ่ำน 
Google Scholar” (หลักสูตร 2 ชั่วโมง) รอบที่ 1 วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 10.00 – 12.00 น. 
รอบท่ี 2 วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 14.00-16.00 น. 2) หลักสูตร“กำรเขียนบล็อกเผยแพร่ผลงำน 
ผ่ำน Medium Weblog” (หลักสูตร ๓ ชั่วโมง) รอบที่ 1 วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 13.00 - 16.00 น. 
รอบที่ 2 วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 09.00-12.00 น.  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.5 การประเมิน Peer Assessment รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบกำรประเมิน Peer Assessment รอบที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำร
ประเมิน ครั้งที่ 1/2565 ระหว่ำงวันที่ 15 – 28 กุมภำพันธ์ 2565 โดยสำมำรถเข้ำประเมินได้ที่เว็บไซต์ 
pa.bsru.ac.th 
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มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.6 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบ กองบริหำรงำนบุคคล ขอควำมอนุเครำะห์ทุกหน่วยงำนส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
พนักงำนมหำวิทยำลัย รอบท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ภำยในวันอังคำรที่ 1 มีนำคม 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.7 การประชุมเตรียมการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนที่ 
1/2565 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรประชุม
เตรียมกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของวิชำศึกษำทั่วไป ในภำคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคำรที่ 15 
กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 13.00 น. รำยละเอียดจะประชำสัมพันธ์ให้ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

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


