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การประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ที ่๑๐ มกราคม พ.ศ. 256๕ เวลา 1๕.๐0 น. 

ห้องประชุมชั้น 1๓ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
และรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  

Meeting ID: 964 3057 3712 Passcode: 112233  
 

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

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา  อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ    บางเขียว  รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ   รองอธิการบดี 
๕. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   รองอธิการบดี 
๖. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   รองอธิการบดี 
๗. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๐. อาจารย์ ดร.ธนิดา    สุจริตธรรม  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 
 ๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์  รองอธิการบดี 
 ๒. อาจารย์มรกต    ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิการบดี 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

         - 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

1. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายจักรชัย      ตระกูลโอสถ  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยั รองอธกิารบดี และผู้ช่วยอธิการบด ีรับรองรายงานการประชุมฉบบันี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันเสารท์ี่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕65 เวลา 14.0๐ น. 
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เริ่มประชุม  เวลา  1๕.๐๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
 -ไม่มี-  
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ นำเสนอที ่ประช ุมให ้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย                      
รองอธิการบดี และผู ้ช่วยอธิการบดี ครั ้งที ่ ๑๐/๒๕64 วันจันทร์ที ่ 1๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 และ                 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕64 วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 
13.0๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(การประชุมออนไลน์) 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี                    
ครั้งที่ ๑๐/๒๕64 วันจันทร์ที่ 1๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64  โดยมีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 ขอหารือสลากออมทรัพย์ ธอส. ครบกำหนด 
 
สรุปเรื่อง 
 

 กองคลัง ได้ตรวจสอบพบว่า สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน ที่มหาวิทยาลัยราชภฏั
บ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา ได ้ซ ื ้อมาเม ื ่อว ันที ่  8 มกราคม 2563 เป็นเง ิน 100,000,000. - บาท  
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 9 มกราคม 2565 ทางธนาคารอาคารส่งเคราะห์ สาขาสี่แยก
บ้านแขก ได้เสนอผลิตภัณฑ์ สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน Plus จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันจันทรท์ี่ 
10 มกราคม 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้นำเงินฝากประจำ ๒๔ เดือน จำนวนเงิน 100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท
ถ้วน) อัตราดอกเบี้ย ๑.๑ % ต่อปี กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก มอบกองคลัง สำนักงาน
อธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 วาระที่ 4.๒ ขออัตราอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) ทางด้านการสอนสังคมศึกษา 
จำนวน 1 อัตรา 

 
สรุปเรื่อง 
 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันมีอาจารย์ประจำ
สาขาวิชาทั้งสิ้น 7 ท่าน (จากเดิมสาขาวิชาฯ มีอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งมีบางท่านจ้างด้วยงบประมาณ
สาขาวิชา) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) ในทุกระดับชั้น
ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิตรงตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา (สำเร็จการศึกษาด้านการสอนสังคมศึกษาในระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอก) เพ่ือเป็นอาจารย์ประจำและสามารถจัดตารางเรียนภายในเวลาราชการ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(ค.บ.) จึงขออัตราอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) ทางด้านการสอนสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  
ในปีการศึกษา 2565 จึงนำเข้าท่ีประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกัน
พิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที ่ประชุม   เนื ่องจากมหาวิทยาลัยได้อนุมัติอัตรา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)                   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ไปแล้วจำนวน 1 อัตรา ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับจำนวนนักศึกษา             
ในภาพรวม มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื ่อง จึงไม่สามารถใช้งบประมาณกลางในส่วนของมหาวิทยาลัย                   
จ้างอาจารย์เพ่ิมได้ โดยมีมติให้ทางสาขาวิชาดำเนินการดังนี้  
 ๑) ให้สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) สำรวจและรับอาจารย์ที่จบทางด้านการสอนสังคมศึกษา 
ในหลักสูตรอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะเข้ามาเพ่ือเป็นศักยภาพให้แก่สาขาวิชาฯ 
 2) ดำเนินการจ้างอาจารย์ที่จบทางด้านการสอนสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา โดยให้ใช้
งบประมาณเงินบำรุงการศึกษาของสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                        
จ้างไปพลางก่อน  
                
 วาระท่ี 4.3 ความเห็นเกี่ยวกับการชดใช้ทุนพัฒนาบุคลากรของ ดร.สุภาพร ปริญญาเศรษฐกุล 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามที่ ดร.สุภาพร ปริญญาเศรษฐกุล ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาการชำระหนี้ทุน
พัฒนาบุคลากร  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น  นิติกรได้ให้ความคิดเห็นกรณีของ ดร.สุภาพร 
ปริญญาเศรษฐกุล ดังนี้  

 1. ให้ส่วนราชการผู้ให้สัญญาพิจารณาในเบื้องต้นก่อนวา สมควรให้ผู ้ผิดสัญญาได้รับการ  
ผ่อนผันให้ผ่อนชำระหรือไม่ ถ้าตามพฤติการณ์ไม่สมควรให้ผ่อนชำระให้เร่งรัดผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินให้ครบถ้วน
โดยทันที  

 2. ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผ่อนชำระให้ถือปฏิบัติดังนี้  
 (ข) ผู้ผิดสัญญาทุนซึ่งต้องชดใช้เงินคืนเกินกว่า 100,000 บาท ให้ชำระเงินในโอกาสแรก

หรือในวันทำสัญญาผ่อนชำระเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ต้องชำระคืน หรือเป็นจำนวน 100,000 บาท 
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แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็นงวดให้เสร็จโดยเร็วที่สุดแต่อย่ างน้อยต้องชำระ
เงินในอัตราปีละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 

 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบที่จะยกเว้นการชำระหนี้คืนให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา                
ที่กำหนดไว้ กรณีมีภาระ ไม่สามารถนำเงินมาชำระได้ทั้งหมด ให้ดำเนินการผ่อนชำระตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคล ัง มอบกองบร ิหารงานบ ุคคล สำน ักงานอธ ิการบด ี ดำเน ินการแจ ้ง ดร.ส ุภาพร                   
ปริญญาเศรษฐกุล ทราบและปฏฺบัติตามติที่ประชุมดังกล่าว 
                
 วาระท่ี 4.4 ขออนุมัติเปิดรับอัตราจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี) 
 
สรุปเรื่อง 
 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ที่สิ้นสุดสัญญาจ้างในสิ้น
เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 2 ท่าน ทำให้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี) ขาดบุคลากรที่เป็นศักยภาพ
ทางการสอน ทำให้อัตราที่คงอยู่ของอาจารย์ในสาขาวิชาลดลง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงขออัตราทดแทน  
2 อัตรา ซึ่งจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน เพื่อทดแทนภาระงานของอาจารย์ที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง ในเดือน
ธันวาคม 2564 จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกัน
พิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
มติที ่ประชุม อนุมัติให้เปิดรับอัตราจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4 ปี)                     
จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบ              
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 วาระท่ี 4.5 ขอจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อทดแทนบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ถึงแก่กรรม 
 
สรุปเรื่อง 
 

 เนื่องจาก น.ส.บุรพร ศรีสุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 
12 พฤศจิกายน 2564 โดยบุคลากรดังกล่าวรับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศในการทำงาน
ของหน่วยงาน เพ่ือให้การดำเนินการสามารถดำเนินการต่อไปได้ สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่
ต้องจ้างบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนบุคลากรที่ได้ถึง
แก่กรรมที่ไม่เป็นไปตามรอบของแผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย เป็น
กรณีพิเศษ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม  ๑) อนุมัต ิตำแหน่งนักว ิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (เง ินบำรุงการศึกษา)                      
มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสรรหาฯ โดยเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ  
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 ๒) เห็นชอบให้ดำเนินการเปิดสอบโอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา)                
เป็นอัตราเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อทดแทนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป มอบกองบริหารงาน
บุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 วาระที่ 4.6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 31 ธันวาคม 

2564 
  
สรุปเรื่อง  
 
  งานข้อมูลสารสนเทศฯ กองนโยบายและแผน ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) จึงนำเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม  
พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที ่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่                        
31 ธันวาคม 2564 
 
 วาระที่ ๔.๗ ขอความอนุเคราะห์ทบทวนการกำหนดการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์                 
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด ๑๙ (COVID - 19)  
 
สรุปเรื่อง 
  
  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ทบทวนการกำหนดการจัดการเรียน 
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด ๑๙ (COVID - 19) ซึ ่งตามที ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก จนถึงวันที่                   
๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น สภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับข้อมูลจากผู้ปกครองของนักศึกษา และคณาจารย์
คณะต่าง ๆ จึงได้ดำเนินการสอบถามประเด็นปัญหาที ่เกิดขึ ้นและพบข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื ่อประกอบ                        
การพิจารณาการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ จึงนำเข้าที่ประชุม
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ มอบรองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี ดำเนินการจัดประชุม
กลุ่มย่อยกับทีมผู้นำนักศึกษาและทีมสำนักกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยให้สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา                         
เรื ่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ และนำความคิดเห็นของนักศึกษา                      
มาเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยต่อไป มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ                  
รองอธิการบดี ดำเนินการนัดหมายอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการจัด              
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๒ กลุ่ม (๒ วัน) เวลา ๑๖.๐๐ – 
๑๗.๐๐ น. มอบนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดทำหนังสือ                
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เพื ่อตอบกลับเรื ่องแนวทางการดำเนินการของผู ้บริหารมหาวิทยาลัย และ เรียนเชิญสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยทั้งสองกลุ่ม เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหานี้ต่อไป 
   
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 วาระที่ 5.1 กำหนดการกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2565  
สรุปเรื่อง 
 
  มหาวิทยาลัย ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 – 19 มกราคม 2565 จึงนำ
เรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2565 วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 

 
มติที ่ประชุม  เห็นชอบให้เลื ่อนการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2565 จากเดิมวันที่ 17 – 19 มกราคม 2565              
ทุกกิจกรรมเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19             

จะคลี่คลาย โดยยกเว้นพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวยภาคเช้าทุกจุด และพิธีการบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ฯ                  

ในวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการตามปกติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 

 
 วาระที ่ 5.2 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
สรุปเรื่อง 
 
 ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 : กิจกรรมการประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความมีวินัย 
ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยภายในองค์กรและชุมชนท้องถิ ่นที่
เกี่ยวข้อง 3) เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ และ 4) เพ่ือสร้าง
ความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของสถาบันหลักในสังคมไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ ่น โดยกำหนดจัดกิจกรรมการประชุมสัญจร  
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เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความมีวินัย ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม พ.ศ. 2565  
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เลื ่อนการจัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ      
COVID-19 จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามที่กระทรวง

สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 
 
 วาระท่ี 5.3 คำสั่งฯ และกำหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)ฯ  
สรุปเรื่อง 
 
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย 
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที ่ 22 -23 
มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และโรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และได้จัดทำ
คำสั่งเข้าร่วมโครงการฯ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เลื ่อนการจัดโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)ฯ เป็นช่วง                  
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ให้เป็นไป

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 

 
 วาระท่ี 5.4 การเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5  

สรุปเรื่อง 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการภาครัฐ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลงานเป็นครั้งแรก 
ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ในระดับดี จากผลงานของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ชื่อผลงานระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ใน
โรงพยาบาล WepMEt  
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 ในการนี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานในระดับคณะ/สำนักเสนอผลงานและสมัครรางวัลเลิศรัฐผ่าน
ระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://awards.opdc.go.th/awardsregister/ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม-24 
กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถศึกษารายละเอียดในเอกสาร ที่แนบมา หรือที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี 5.5 ตารางจัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเพื่อเตรียม       
ความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ ๑). กิจกรรมการประชุมเตรียม
ความพร้อมการใช ้เกณฑ์ค ุณภาพการศึกษาเพื ่อการดำเน ินการที ่ เป ็นเล ิศ ( Education Criteria for 
Performance Excellence – EdPEx) ๒). กิจกรรมอบรม เรื่อง หลักสูตร “AUN-QA Implementation and 
Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี-  
 
เลิกประชุม เวลา 1๗.๐๐ น. 
 
 
      นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

http://awards.opdc.go.th/awardsregister/%20ตั้งแต่

