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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2565 

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 เวลา 09.00 น. 
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบดี 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบดี 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี 
5. รองศำสตรำจำรยส์ำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี 
6. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ รองอธิกำรบดี 
7. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี 
8. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สปุรำณ ี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทยั เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. อำจำรย์ ดร.ธนิดำ  สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๔. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
1๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๙. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
2๑. อำจำรย์จันทรัศมิ ์ สิริวุฒินนัท ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๒. อำจำรย์สิริชัย เอ่ียมสอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวฒันธรรม 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
2๕. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพนัธ์ 
2๖. อำจำรย์ ดร.สุรินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธฯ์ 
28. อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน ์ โพธิ์เขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ   แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
30. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวทิยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในกำรประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 เวลำ 13.00 น. 
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31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร ศรีหำมี รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
33. รองศำสตรำจำรย์ ดร.จิตตวสิุทธิ์ วิมุตติปัญญำ รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
34. อำจำรย์ ดร.ฑิตยำ สิทธิโสภำสกุล รองคณบดีคณะครุศำสตร ์
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยอ์ำรีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
36. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๓7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำป ี คงอินทร ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกุล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
43. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปฏิวทิย ์ ลอยพิมำย รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
44. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
46. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหมี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๔7. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดีบัณฑิตวทิยำลัย 
49. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวทิยำลัย 
50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์พนัธ ์ นำรีน้อย รองคณบดีบัณฑิตวทิยำลัย 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุขนษิฐ ์ สะสมสนิ รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนสั ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
54. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรุจุฑำรัตน ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
55. อำจำรย์ณัฐพล บุญรักษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชฎำ  ผลพูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๕7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวิชำกำรฯ 
58. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ หิรัญวชิรพฤกษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวิชำกำรฯ 
59. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศร ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวิชำกำรฯ 
60. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรรษำ ตระกูลบำงคล้ำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
61. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชยัวัฒน ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
62. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสทิธิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
63. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวนิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
64. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
65. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จำริวฒัณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
66. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนกัศึกษำ 
๖7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนกัศึกษำ 
68. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรชัย พรหฤทัย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
69. อำจำรย์มนัสวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสมัพันธ์ฯ 
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70 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณ ี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
71. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัต ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
72. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎ ี เทิดบำรม ี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
73. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรนัดร์ สุธีนิรันดร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
74. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เฉลิมทรัพย ์ กรัณย์จักรวุฒิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
75. อำจำรย์ศุภชัย ศรีอักษร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
76. อำจำรย์ ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจำรณ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
77. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมล อุทำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
78. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ ์ คำงค ำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
79. อำจำรย์ ดร.ธนเดช สอนสะอำด รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
80. อำจำรย์จำรุกิตติ ์ ดิษสระ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
81. ดร.วลินเนศวร์ ธีรกำรุณวงศ์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
82. นำยพสิิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
83. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
84. นำยสวุิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนทีฯ่ 
85. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเมธ พัดเอ่ียม ติดรำชกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนัสว ี ศรีรำชเลำ ติดรำชกำร 
4. อำจำรย์ไซนิล  สมบูรณ์ ติดรำชกำร 
5. อำจำรย์เพียงธิดำ เสรีสุทธิกุลชัย ติดรำชกำร 
6. อำจำรย์สุภัทรำ โกษะโยธนิ ติดรำชกำร 
7. อำจำรย์บปุผำ บรรลือเสนำะ ติดรำชกำร 
8. อำจำรย์สรสนิธุ์   ฉำยสินสอน ติดรำชกำร 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ ์ ติดรำชกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนันท์พชัร   อัศวเสมำชัย ติดรำชกำร 
11. อำจำรย์ ดร.สร้อยสุดำ เลำะหมุด ติดรำชกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำยกิตติพงษ ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
2. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำทีแ่ทนหวัหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ ์
2. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
3. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 



๔ 
 

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

 เริ่มประชุม  เวลา 09.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี 
  พล.อ.ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มีก ำหนดกำรตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 38 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยในประเด็นส ำคัญ 3 ด้ำน 
ประกอบด้วย (1) ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครูของมหำวิทยำลัยรำชภัฏตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 และด้ำนกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏตำมยุทธศำสตร์ที ่3 (2) แผนกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำร
พัฒนำ Sotf skills ด้วยกระบวนกำรวิศวกรสังคม ประจ ำปี 2565 และ (3) รับฟังแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
กับผู้น ำนักศึกษำ โดยก ำหนดกำรตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันศุกร์ที่ 25 
กุมภำพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 15.00 น. ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยคณะกรรมกำรรับกำรตรวจเยี่ยม เตรียมควำมพร้อม ส ำหรับ 
กำรตรวจเยี่ยมของ พล.อ.ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม    
เลขำนุกำรฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 

ครั้งที่ 1/๒๕65 เมื่อวันอังคำรที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕65   

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/๒๕65 โดยไม่มี          
กำรแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 พิธีเปิดห้องเกียรติประวัติ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) 
  สืบเนื่อง มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดพิธีเปิ ดห้องเกียรติประวัติ                
เนื่องในงำนเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 
2565 เวลำ 08.30 น. ณ อำคำร 1 ชั้น 1 และ ชั้น 2 และได้มอบหมำยหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เสนอกิจกรรม        
ที่จะจัดขึ้นในงำนเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) แต่ได้เลื่อนออกไป          
ให้ก ำหนดวันจัดกิจกรรมได้ ระหว่ำงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนำคม 2565 โดยวันที่ 2 มีนำคม 
2565 มหำวิทยำลัยจะจัดกิจกรรมท ำบุญบ ำเพ็ญกุศลแด่ สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)  
และจัดประชุมสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในพระบรมรำชูปถัมภ์ ณ หอประชุมคณะครุศำสตร์  

มติที่ประชุม รับทรำบ    
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 4.1 การวิเคราะห์  SOAR Analysis ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  กองนโยบำยและแผน ได้น ำเอกสำรข้อมูลเรื่องกำรวิเครำะห์  SOAR Analysis ทบทวน
ยุทธศำสตร์และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2566 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรวิเครำะห์ SOAR Analysis ทบทวนยุทธศำสตร์และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าข้อมูลและน าส่งกลับมายัง กองนโยบำยและแผน           
ภายในเวลาที่ก าหนด เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการจัดท าเล่มแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic 
Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ตำมค ำสั่ ง                
สภำมหำวิทยำลัย ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 เสร็จสิ้นพร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ          
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1๒/๒๕๖4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕64 และสภำมหำวิทยำลัยได้ให้
ข้อสังเกตต่อกำรน ำเสนอผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทราบ ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และข้อสังเกตของคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย และมอบหมาย 
ทุกหน่วยงานน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป  

 ๕.2 รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการฯ ของสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 
  สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รำยงำน 
กำรจัดโครงกำรสัมมนำควำมรู้สู่วิชำชีพก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพออกแบบกรำฟิกและอินโฟร์ ให้แก่นักศึกษำ
ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 22 ธันวำคม 2564  จึงน ำเรียนให้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการฯ ของสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์   
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 ๕.3 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความมีวินัย ครั้งที่ 1 
  มหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดจัดโครงกำรส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและวินัยของชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมสัมมนำสัญจรเพ่ือส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและควำมมี
วินัย ครั้งที่ 1 โดยให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เข้ำรับฟังกำรบรรยำย เรื่อง “ควำมรัก ควำมสำมัคคี 
มีวินัยส ำหรับคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและบุคลำกรในมหำวิทยำลัย” และ “แนวทำงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศในฐำนะกลุ่มมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น โดยคณะวิทยำกร ดังนี้ 
   1. ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ     2. ผศ.ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ 
   3. ผศ.ดร.พิษณุ บำงเขียว      4. อ.ดร. ปวิช ผลงำม 
   5. คุณพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล     6. ดร.วลินเนศวร์ ธีรกำรุณวงศ์ 
   7. รศ.ดร. ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน    8. อ.ดร. สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ 
   9. รศ. สำยัณ พุทธลำ      10. ผศ.ดร.ปณิตำ แจ้ดนำลำว 

มติที่ประชุม รับทราบ  โครงกำรส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและวินัยของชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมสัมมนำสัญจรเพื่อส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและควำมมีวินัย ครั้งที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

 ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
   
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


