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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 8/๒๕64 

วันอังคารท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 09.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

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

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบดี 
๒. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล ท่ีปรึกษำ 
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 ศิริสวัสด์ิชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๑๔. อำจำรย์ ดร.ธนิดำ  สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๑๕. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก คณบดีคณะครุศำสตร์ 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
1๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๒๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
2๒. อำจำรย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๓. อำจำรย์สิริชัย เอี่ยมสอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๔. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
27. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 
28. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
30. อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบบันี้แล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกรำคม พ.ศ. ๒๕65 เวลำ 13.00 น. 
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32. นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.วลินเนศวร์ ธีรกำรุณวงศ์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
๒. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
๓. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
4. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนท่ีฯ 
5. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
6. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสดุ 
7. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
8. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

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

 
เร่ิมประชุม  เวลา 09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนท่ีประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การปรับปรุงห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) และห้องปฏิบัติงานส านักงาน         
สภามหาวิทยาลัย 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องประชุมพระยำ
โอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) และห้องปฏิบัติงำนส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์         
ช้ัน 14 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 1.2 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) 38 แห่ง คร้ังที่ 5 (160)/2564 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นเจ้ำภำพต้อนรับและจัดกำรประชุมอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ. มรภ.) 38 แห่ง ครั้งท่ี 5 (160)/2564 ในวันอังคำรท่ี 14 ธันวำคม 2564  
เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 1.3 การแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ธ สถิตย์ในดวงใจ ไทยนิรันดร์” 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ธ สถิตย์            

ในดวงใจ ไทยนิรันดร์” เพื่อแสดงควำมจงรักภักดีและน้อมร ำลึก บทเพลงพระรำชนิพนธ์ “ในหลวงรัชกำลท่ี 9”          
ในวันศุกร์ท่ี 9 ธันวำคม 2564 ณ ลำนน้ ำพุ ICONSIAM 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 1.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง แต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) 
  ตำมท่ีได้มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ 
ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี ต้ังแต่วันท่ี 18 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปแล้วนั้น เพื่อให้กำรบริหำรงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจ          
ตำมควำมในมำตรำ 32 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งต้ัง อำจำรย์ 
ดร.ธนิดำ  สุจริตธรรม ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยอธิกำรบดี  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 1.5 ของขวัญวันปีใหม่จากสถาบันขงจื๊อ 
  สถำบันขงจ๊ือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มอบของขวัญวันปีใหม่ให้แก่
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย เนื่องในวันปีใหม่ ประจ ำปี 2565  

มติที่ประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอท่ีประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย                    

ครั้งท่ี 6/2564 วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕64  

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 6/2564 โดยไม่มี                
กำรแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

 ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
4.1 การเลือกคณบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 1 คน 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี จะหมดวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรตัวแทนคณบดี เพื่อให้องค์ประกอบของ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร  
พ.ศ. 2547 ตำมข้อ 5 (2) ซึ่งระบุว่ำ “กรรมกำรจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดี จ ำนวนหนึ่งคน ให้คณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีสิทธิเลือก”   
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มติที่ประชุม อนุมติแต่งต้ัง รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรตัวแทนคณบดี 

4.๒ ขอรายงานผลการด าเนินงานรายได้จากการบริการตามภารกิจ 
คณะกรรมกำรรำยได้ในกำรจัดบริกำรท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ ได้รำยงำน                   

สรุปรำยรับ – รำยจ่ำยและกำรจัดสรรรำยได้ตำมภำรกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ได้ทรำบผลกำรด ำเนินงำน และร่วมกันพิจำรณำกำรจัดสรร
ค่ำตอบแทนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. รำยงำนสรุปรำยรับ – รำยจ่ำย และกำรจัดสรรรำยได้ตำมภำรกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนรอบ 3 ปี เงินรำยได้ตำมภำรกิจ 
3. แบบจัดสรรสวัสดิกำรหน่วยงำน  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ กำรจัดสรรค่ำตอบแทนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
   1. รำยงำนสรุปรำยรับ – รำยจ่ำย และกำรจัดสรรรำยได้ตำมภำรกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
   2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนรอบ 3 ปี เงินรำยได้ตำมภำรกิจ 

 3. แบบจัดสรรสวัสดิกำรหน่วยงำน 

4.๓ การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตำมท่ีหน่วยงำน AU Communication ได้รับเป็นท่ีปรึกษำด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในช่วงไตรมำสแรกของปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลำคม – ธันวำคม ๒๕๖๔) นั้น เพื่อให้คณะผู้บริหำร ฯ ได้รับทรำบผลงำนท่ีผ่ำนมำและแนวทำง
ท่ีจะด ำเนินต่อไป ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ จึงขออนุญำตเชิญ นำงสำวช่อผกำ วิริยำนนท์              
ได้น ำเสนอเรื่องดังกล่ำวฯ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย  

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนท่ีปรึกษำด้ำนกำรประชำสัมพันธ์               
และเผยแพร่กิจกรรมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  
๕.1 ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2565   
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้จัดท ำก ำหนดกำรโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย 

(Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2565 ระหว่ำงวันท่ี 22 – 23 
มกรำคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จังหวัดสุพรรณบุรี   จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยหน่วยงำนด ำเนินกำรจัดท ำผลกำรด ำเนินงำน พ.ศ.2564 หน่วยงำน
สนับสนุนสรุปผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 3 หน้ำ คณะสรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นไฟล์น ำเสนอ PowerPoint 
จ ำนวนไม่เกิน 20 หน้ำ น ำส่งส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยภำยในวันท่ี 10 มกรำคม 2565  
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5.2 โครงการส าคัญประจ าปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ           
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 – ปี 2570) 

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือโครงกำรส ำคัญ
ประจ ำปี 2566 ท่ีส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ                   
(ปี 2566 – ปี 2570) เพื่อขอควำมอนุเครำะห์มหำวิทยำลัยฯ ตรวจสอบโครงกำรส ำคัญประจ ำปี 2566 
และด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินกำรโครงกำรส ำคัญตำมมติคณะรัฐมนตรี และน ำเข้ำ
โครงกำรฯ ดังกล่ำว เข้ำสู่กระบวนกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณให้แล้วเสร็จทันต่อกำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

๕.3 รายงานผลส ารวจความต้องการการกลับเข้ามาเรียนแบบ On-site ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้รำยงำนผลส ำรวจควำมต้องกำรกำรกลับเข้ำมำเรียนแบบ On-site 
ส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัยทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 ประกาศฯ เร่ือง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดเปิดภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔                      
ในวันท่ี 10 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ียังมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนำ ๒๐๑๙ ในประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร ฝ่ำยวิชำกำร  
จึงได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ประจ ำภำคเรียนท่ี ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ขึ้น 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

๕.5 สรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
๒๕๖4 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรียน                 
กำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลแบบออนไลน์ ประจ ำภำคเรียนท่ี 1 ปกำรศึกษำ ๒๕๖4 ได้ก ำหนดให้                
ทุกคณะจัดส่งสรุปรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน ประจ ำภำคเรียนท่ี 1 ปกำรศึกษำ ๒๕๖4 
เพื่อรำยงำนต่อมหำวิทยำลัย โดยทุกคณะได้จัดส่งข้อมูลมำยังฝ่ำยวิชำกำร และได้จัดท ำ สรุปรำยงำนผล                 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน ประจ ำภำคเรียนท่ี 1 ปกำรศึกษำ ๒๕๖4 เพื่อน ำเรียนมหำวิทยำลัย
ทรำบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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๕.6 การเปิดเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ส่งแบบส ำรวจควำมเห็น

ผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐำนในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดเรียน On-site เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
พิจำรณำกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดเรียนของโรงเรียน จึงน ำผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกผู้ปกครอง 
น ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 ก าหนดการงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2565   

มหำวิทยำลัยได้จัดท ำก ำหนดกำรงำนวันคล้ำยวันพิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนำค) ประจ ำปี 2565 ในวันพุธท่ี 19 มกรำคม 2565 จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบการประเมินของ                        
U-Multirank 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม (สป.อว.)     
โดยคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University) ได้เชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้ำร่วม
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ระบบกำรประเมินของ U-Multirank ในวันอังคำรท่ี            
๓0 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 0๙.๓0-12.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)         
ในกำรนี้ อธิกำรบดีได้มอบหมำยให้รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน และ คณบดีทุกคณะ             
ได้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมในวันและเวลำดังกล่ำว จึงขอน ำรำยละเอียด “รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบการประเมินของ U-Multirank” 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ด ำเนินกำร               

จัดประชุมสัมมนำ เรื่อง“โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๖๔”     
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช้ีแจงให้สถำบันอุดมศึกษำหรือคณะวิชำท่ีสนใจเข้ำร่วม
โครงกำรฯ ได้รับทรำบรำยละเอียดของแนวทำงในกำรน ำเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ    
มำใช้ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และร่วมแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ไปสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงก้ำวกระโดด จึงขอน ำเรียนรำยละเอียด “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : 
EdPEx200 รุ่นท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.10 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้

รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
1) ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรจิต

สำธำรณะ: จิตอำสำกวำดลำนวัด เตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม  :  
กฐินพระรำชทำน ประจ ำปี 2564 ในวันท่ี 5 – 6 พฤศจิกำยน 2564 

2) ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร              
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม : กฐินพระรำชทำน ประจ ำปี 2564 เมื่อวันอำทิตย์ท่ี 7 พฤศจิกำยน 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

๕.11 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ   
คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล           

กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
1) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ 

เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “เทคนิคกำรปฏิบัติงำนด้ำนพิธีกำรศุลกำกร 
กำรน ำเข้ำ – ส่งออกสินค้ำ” เมื่อวันท่ี 20 – 21 พฤศจิกำยน 2564 

2) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ได้รำยงำนผลสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ เพื่อยกระดับ
กำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม อบรมกำรขนส่งทำงอำกำศ (Air Cargo) ในวันท่ี 27 
พฤศจิกำยน 2564 ในระบบ Microsoft Teams 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

5.12 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อ
แห่งชำติประจ ำปี 2564 ในวันศุกร์ท่ี 3 ธันวำคม 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

๕.13 รายงานผลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์   
ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำโครงกำร / กิจกรรมกำรด ำเนินงำน และ / 

หรือกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ดังนี้ 
1) กำรเข้ำร่วมประชุมเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลำกรภำครัฐ 

จัดโดยส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) เมื่อวันท่ี 28 ตุลำคม 2564 
2) กำรเข้ำร่วมเป็นสนำมทดสอบออนไลน์ให้กับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 

(องค์กรมหำชน) เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564 
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3) กำรเข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวอุดมศึกษำไทยสู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript เมื่อวันท่ี 1 
ธันวำคม 2564 

4) กำรเข้ำร่วมประชุมโครงกำรต้นแบบระบบกำรอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐำน            
ท่ีจ ำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพำะทำง เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรดิจิทัลทำงกำรศึกษำในบริบทประเทศไทย 
เมื่อวันท่ี 7 ธันวำคม 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

๕.14 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ 
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำง ๆ 

เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
1) ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 

ประจ ำเดือนตุลำคม พ.ศ. 2564 
2) รำยงำนโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมจำกสมุนไพรไทยท่ีได้จำก อ ำเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ภำยใต้กำรขับเคล่ือนของหน่วยส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรม
เข้ำสู่เชิงพำณิชย์ 

3) ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวท่ีเกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัย ประจ ำเดือนตุลำคม 2564 แก่ส่ือมวลชน  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

๕.15 ก าหนดการโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565 
มหำวิทยำลัย ได้น ำก ำหนดกำรโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ                

ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565 เพื่อน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ                   
ในกำรประชุม ครั้งท่ี 8/2564 วันอังคำรท่ี 14 ธันวำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ   
6.1 ข้อมูลสรุปผลงานเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบไฟล์น าเสนอ PowerPoint   

อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ            
แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลสรุปผลงำนเด่นในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ
ไฟล์น ำเสนอ PowerPoint จ ำนวน 1 สไลด์ น ำเสนอในโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ 
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565          

มติที่ประชุม รับทรำบ 

6.2 รายงานจ านวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
อาจารย์จันทรัศม์ิ  สิริวุฒินันท์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                  

แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ รำยงำนจ ำนวนผู้สมัครระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ รอบท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
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จ ำนวนผู้สมัครรวมท้ังหมด 76 คน (ข้อมูลสมัครต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน – 14 ธันวำคม 2564) และ
รำยงำนสรุปผลกำรรับสมัคร ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ รอบท่ี 1 Portfolio ปีกำรศึกษำ 2564 (TCAS65) 
จ ำนวนผู้สมัครท้ังหมด 538 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 14 ธันวำคม 2564) 

มติที่ประชุม รับทรำบ   

6.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม) 

รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ มหำวิทยำลัย               
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรยุทธศำสตร์กำรขับเคล่ือนระบบ
ปัญญำนิเวศเพื่อสร้ำงเสริม “มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุขสู่องค์กรสุขภำวะท่ียั่งยืน” โครงกำรกำรสนับสนุนระบบ
ปัญญำนิเวศเพื่อสร้ำงเสริมมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุขสู่องค์กรสุขภำวะท่ียั่งยืน ระหว่ำงมหำวิทยำลัยมหิดล 
(สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม)  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

6.4 การรับวัคซีน เข็ม 3 
อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  เครือหงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ กำรรับวัคซีน               

เข็ม 3 ขณะนี้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ซึ่งก่อนหน้ำนี้มีระยะห่ำงกำรรับวัคซีน
ประมำณ 5 เดือนขึ้นไป ท้ังนี้เนื่องจำกได้มีกำรระบำดโควิดสำยพันธุ์ โอไมครอน จึงขอรับวัคซีนเข็ม 3 หรือ            
บูสเตอร์โดส หลังจำกเข็ม 2 ต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป สำมำรถหำข้อมลูกำรลงทะเบียนได้ตำมสถำนพยำบำลต่ำง ๆ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

6.5 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2564 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า รองอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ก่อนเปิด             

ภำคกำรศึกษำ 2/2564 ขอให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องนอกจำกกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรจัดกำรเรียน             
กำรสอน ควรด ำเนินกำรด้ำนห้องเรียน ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ควำมสะอำดของห้องน้ ำ ฯลฯ 

มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยกองอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำร 
  
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  
 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


