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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 3/๒๕๖5 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. ๒๕65 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ............................................... 

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 ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
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 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบบันี้แล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่4/2565 วันพุธที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕65 เวลำ 13.00 น. 
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31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ   แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
32. นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร ศรีหำมี รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
35. รองศำสตรำจำรย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเมธ พัดเอี่ยม รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
๓7. อำจำรย์ ดร.ฑิตยำ สิทธิโสภำสกุล รองคณบดีคณะครุศำสตร์ 
38. อำจำรย์ขวัญนภำ วัจนรัตน ์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนัสวี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
43. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมำย รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
44. อำจำรย์เพียงธิดำ เสรีสุทธิกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์พันธ ์ นำรีน้อย รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
๔7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชำวน์มนัส ประภักดี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรุจุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
49. อำจำรย์ณัฐพล บุญรักษ ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
50. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำพรรณ หิรัญวชิรพฤกษ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
51. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
52. อำจำรย์สุภัทรำ โกษะโยธิน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
53. อำจำรย์บุปผำ บรรลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
54. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรรษำ ตระกูลบำงคล้ำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๕7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
58. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จำริวัฒณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
59. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนันท์พัชร   อัศวเสมำชัย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
60. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
61. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญชัย   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
62. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรชัย พรหฤทัย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
63. อำจำรย์มนัสวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
64. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
65. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร เถำสมบัติ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
66. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรมี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
๖7. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
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68. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
69. อำจำรย์ศุภชัย ศรีอักษร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
70 อำจำรย์ ดร.สร้อยสุดำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
71. อำจำรย์ ดร.ณัฐชัย เปล่ียนวิจำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
72. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมล อุทำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
73. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
74. อำจำรย์ ดร.ธนเดช สอนสะอำด รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
75. อำจำรย์จำรุกิตต์ิ ดิษสระ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
76. ดร.วลินเนศวร์ ธีรกำรุณวงศ์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
77. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
78. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
79. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนท่ีฯ 
80. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วำปี คงอินทร์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิศำ ตันติปำลกุล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
7. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
8. อำจำรย์ไซนิล  สมบูรณ์ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
9. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
12. อำจำรย์เพียงธิดำ เสรีสุทธิกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชฎำ  ผลพูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
1๗. อำจำรย์สรสินธุ์   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
1๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จำริวัฒณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสดุ 
2. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
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เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ ์
2. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
3. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 
เร่ิมประชุม  เวลา 13.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนท่ีประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การประชุมสัมมนา เ รื ่อง “การขับเคลื ่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ       
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำ เรื ่อง “กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำวิทยสถำนด้ำน
สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และศิลปกรรมศำสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social 
Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) หรือ “ธัชชำ” และ เรื่อง “กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ในระดับอุดมศึกษำ กำรผลิตและกำรพัฒนำครู” และพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ “กำรขับเคล่ือน
กำรพัฒนำด้ำนสังคมศำสตร์ มน ุษยศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์ของประเทศ” ระหว่ำงส ำนกังำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ และมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ณ หอปรัชญำ ร.9 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 1.2 ความคืบหน้าเร่ืองการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ รำยงำนควำมคืบหน้ำเรื่อง
กำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีแนวโน้มก ำหนดภำยในเดือนมิถุนำยน 2565  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 1.3 แจ้งรายชื่อมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการติดตาม ตรวจสอบราชการของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2565 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ              
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็น 1 ใน 7 มหำวิทยำลัยที่ได้เข้ำร่วมโครงกำรติดตำม ตรวจสอบรำชกำรของ
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปี 2565 ในกำรขับเคล่ือนมหำวิทยำลัย :  
ขั้วควำมเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นท่ี (University as a Marketplace) 

มติที่ประชุม รับทรำบ  
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 1.4 ขอความร่วมมือทุกมหาวิทยาลัยยกระดับขีดความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอควำมร่วมมือทุกมหำวิทยำลัยยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร
ภำษำจีนและภำษำอังกฤษให้แก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม    
เลขำนุกำรฯ น ำเสนอท่ีประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 

ครั้งท่ี 3/๒๕65 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. ๒๕65   

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 3/๒๕65 โดยไม่มี          
กำรแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดจัดโครงกำรส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคี
และวินัยของชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมท่ี 2 : กำรประชุมสัมมนำสัญจรเพื่อส่งเสริม
ควำมรักควำมสำมัคคีและควำมมีวินัย ครั้งท่ี 2 ระหว่ำงวันท่ี 25 – 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม
ดุสิตธำนี เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 3.2 โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนัดจัดโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำน
นโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 26 – 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม
ดุสิตธำนี เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย
ในที่พักของมหาวิทยาลัย 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ        
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเข้ำพักอำศัยในท่ีพักของมหำวิทยำลัยให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหำวิทยำลัย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนออธิกำรบดีลงนำม (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเข้ำพักอำศัยในท่ีพักของมหำวิทยำลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
 4.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565  
  งำนข้อมูลสำรสนเทศและติดตำมประเมินผล กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2565 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 – 31 
มีนำคม พ.ศ. 2565) จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 31 
มีนำคม พ.ศ. 2565 และมอบหมำยหัวหน้ำหน่วยงำนก ำกับติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. .... และ (ร่ำง) ข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา และมีข้อเสนอแนะดังนี ้
  1) แก้ไขค ำให้ถูกต้อง ประกำศฯ หน้ำท่ี 1 ข้อท่ี 4) “ฐำนะเทียบเท่ำ”, “หัวหน้ำหน่วยงำน” 
และประกำศฯ หน้ำท่ี 5 บรรทัดสุดท้ำย “นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักกำร และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำ
รำยละเอียด หำกมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้แจ้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว รองอธิกำรบดี อำจำรย์ 
ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ  
วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล รวบรวมข้อเสนอแนะและด ำเนินกำรแก้ไขประกำศฯ 
ให้สมบูรณ์ และน ำเสนออธิกำรบดีพิจำรณำ ก่อนน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป   

 4.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  1. ตำมค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 5/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณบดี 
ส่ัง ณ วันท่ี 21 มิถุนำยน พ.ศ.2561 นั้น คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย จะหมดวำระลงในวันท่ี 17 กรกฎำคม 
พ.ศ.2565 ซึ่งจะส่งผลท ำให้ต ำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ว่ำงลง  
  2. มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรสรรหำคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย       
รำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคุณสมบัติ และวิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. 2547 ข้อ 5 ระบุว่ำ          “ให้
อธิกำรบดีแต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำ ประกอบด้วย  
   (1) อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีท่ีได้รับมอบหมำย เป็นประธำน 
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   (2) ผู้แทนจำกสภำวิชำกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยคัดเลือก จ ำนวน
สำมคน  
   (3) ผู้แทนจำกสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
คัดเลือก จ ำนวนสำมคน 
  ให้คณะกรรมกำรสรรหำแต่งต้ังกรรมกำรคนหนึ่ง เป็นเลขำนุกำร” 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งต้ังบุคคลตำมรำยช่ือต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
  1. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ ์  ประธำนกรรมกำร 
  2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช  อภิบุณโยภำส  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  กรรมกำร 
  5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก  กรรมกำร 
  6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัชรำ  เดชโฮม   กรรมกำร 
  7. นำยวีระยุทธ    กุลศักดิ ์   กรรมกำร 
  8. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  9. นำงสำวกำนต์พิชชำ   แก้วมหำสุริยวงศ์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 4.4 (ร่าง) ค าสั่งฯ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
  ด้วยส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ โดยคณะกรรมกำรสหวิทยำกำรเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ  
ได้แต่งต้ัง รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เป็นคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยำกำรเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ และท่ีประชุมคณะกรรมกำรสหวิทยำกำร
เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ ครั้งท่ี ๓๓๖-๗/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้
เชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นแม่ข่ำยสหวิทยำกำรเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำภำคกลำง  
และเชิญ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เป็นประธำนเครือข่ำยสหวิทยำกำรเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ ในภำคกลำง รวมท้ังได้เชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นเจ้ำภำพร่วมจัดงำนประชุมวิชำกำร ครั้ง ท่ี  ๑๒ เนื่องในวันสหวิทยำกำร  
เรื่อง บทบำทสหวิทยำกำรในกำรพลิกโฉมประเทศไทยให้มีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วและยั่งยืน ” และกำร
จัดระบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคำรท่ี ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำส่ังฯ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสหวิทยำกำรเพื่อกำรวิจัย  
และพัฒนำ และมอบหมำยฝ่ำยเลขำนุกำรด ำเนินกำรตรวจทำนอีกครั้งก่อนน ำเสนออธิกำรบดีลงนำมในค ำส่ัง
ต่อไป  

 4.5 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าในต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังคณำจำรย์ประจ ำในต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ 
เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักกำร และมอบหมำย นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร 
งำนบุคคล ด ำเนินกำรน ำ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังคณำจำรย์ประจ ำ         
ในต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์  ลงเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ให้คณำจำรย์ 
ในมหำวิทยำลัยได้ร่วมพิจำรณำและแสดงข้อคิดเห็น ภำยในระยะเวลำ 7 วัน และรวบรวมข้อเสนอแนะ 
และด ำเนินกำรแก้ไขประกำศฯ ให้สมบูรณ์ น ำเสนออธิกำรบดีพิจำรณำอีกครั้ง  ก่อนน ำเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป 

 4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเผยแพร่บทความ        
ทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย            
ในระดับสากล 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ      
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินกำรเผยแพร่บทควำมทำงวิชำกำรท่ีมีประโยชน์ต่อ
สำธำรณชน เพื่อขับเคล่ือนมหำวิทยำลัยไปสู่กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยในระดับสำกล เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินกำรเผยแพร่บทควำมทำงวิชำกำรท่ีมีประโยชน์ต่อสำธำรณชน เพื่อขับเคล่ือนมหำวิทยำลัย 
ไปสู่กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยในระดับสำกล   

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.1 ประกาศฯ เร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก ช่อชงโค 1 และ ช่อชงโค 2 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ 
  โครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงธุรกิจ ได้ปรับปรุงอำคำรหอพักช่อชงโค 1 และ ช่อชงโค 2 
เพื่อให้บริกำรห้องพักและหอพักส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรมหำวิทยำลัย จึงได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่องอัตรำค่ำธรรมเนียมหอพัก ช่อชงโค 1 และ ช่อชงโค 2 โครงกำร 
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงธุรกิจ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.2 ก าหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำก ำหนดกำรจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังบุคลำกร ระยะส่ีปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2569 และโครงกำรพัฒนำบุคลำกร        
สำยสนับสนุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 ๕.3 ผลการจัดอันดับ Time Higher Education Impact Rankings (THE SDGs) 2022 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้สมัครเข้ำร่วมกำรจัดอันดับ Impact Rankings 
โดยหนังสือพิมพ์ Time Higher Education (THE) ในปี 2022 โดยรวบรวมและน ำส่งข้อมูลตำมเป้ำหมำย       
กำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน จ ำนวน 2 เป้ำหมำย ได้แก่ เป้ำหมำยท่ี 1 ยุติควำมยำกจน (No Poverty) และ
เป้ำหมำยท่ี 4 คุณภำพทำงกำรศึกษำ (Quality Education) จำกท้ังหมด 17 เป้ำหมำย 

มติที่ประชมุ รับทราบ   

 ๕.4 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals (SDGs) และการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ตาม
หลักการพัฒนาของสหประชาชาติ 
  อำจำรย์ ดร.ธนิดำ สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้น ำเสนอประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง นโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อส่งเสริมเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals (SDGs) และกำรพัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green 
University) ตำมหลักกำรพัฒนำของสหประชำชำติ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 5.5 การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีหนังสือแจ้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ เรื่อง กำรจัดต้ังโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัย โดยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้พิจำรณำ เรื่อง กำรทบทวนเหตุผลในกำร
จัดต้ังโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และมีมติยืนยันกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน
สำธิตฯ เป็นส่วนงำนภำยในท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้มีกำรพิจำรณำทบทวน
กำรจัดโรงเรียนสำธิตฯ เป็นส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำแล้ว มีมติเห็นชอบ และรับทรำบรำยงำน
ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรโรงเรียนสำธิตฯ ให้มีสถำนะเทียบเท่ำคณะตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำน
ภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.6 เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 39 – 41 
  คณะกรรมกำรกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ได้ส่งหนังสือแจ้งเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน
กีฬำบุคลำกรมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี เป็นเจ้ำภำพกำรแข่งขันฯ 
ครั้งท่ี 39 ประจ ำปี พ.ศ. 2566 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้ำภำพกำรแข่งขันฯ ครั้งท่ี 40 ประจ ำปี พ.ศ. 
2567 และมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้ำภำพกำรแข่งขันฯ ครั้งท่ี 41 ประจ ำปี พ.ศ. 2568 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๕.7 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ “การท าให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาในการ
อุดมศึกษา” 
  สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) ขอเรียนเชิญตัวแทนสถำบันอุดมศึกษำเข้ำร่วม         
สัมมนำพิเศษ สร้ำงควำมเข้ำใจเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้สอดรับกับ พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ ๒๕๔๒  
เรื่อง “กำรท ำให้เกิดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในกำรอุดมศึกษำ” 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.8 สรุปรายงานการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ประจ าประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) คร้ังที่ 1/2565 
  อำจำรย์ ดร.ธนิดำ สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนกำรประชุมสำมัญสมำคม
สถำบันกำรศึกษำขั้นอุดมแห่งภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ ำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย)  
ครั้งท่ี 1/2565 ในวันอำทิตย์ท่ี 17 เมษำยน พ.ศ. 2565 ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM Meeting) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.9 ผศ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.อัจฉรำ แก้วน้อย หัวหน้ำภำควิชำกำรแพทย์แผนไทย คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับเลือกเป็นกรรมกำร  
สภำกำรแพทย์แผนไทย วำระ พ.ศ. 2565 – 2568 ตำมมำตรำ 15 (2) คณบดีหรือหัวหน้ำหน่วยงำน         
ท่ีเรียกช่ืออย่ำงอื่นท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะหรือหัวหน้ำภำควิชำท่ีผลิตบัณฑิตสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย  
แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการในที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัย 
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดโครงกำรแปลบทควำมวิจัยเพื่อน ำไปเผยแพร่ในเวทีวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ จึงได้ขอประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ  ให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.11 สรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม          
“การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” หัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานทาง
วิชาการ โค้งสุดท้ายก่อนประกาศใช้เกณฑ์ใหม่เต็มรูปแบบ” 
  ฝ่ำยวิชำกำร ได้สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ 
กิจกรรม “กำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์เพื่อก้ำวเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร” หัวข้อ “เทคนิคกำรเขียนผลงำน
ทำงวิชำกำร โค้งสุดท้ำยก่อนประกำศใช้เกณฑ์ใหม่เต็มรูปแบบ” ระหว่ำงวันท่ี 24 – 26 มีนำคม พ.ศ. 2565 
ณ โรงแรมดุสิตธำนี พัทยำ จังหวัดชลบุรี และระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๕.12 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนยุทธศาสตร์ และการ
จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 
  กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุม  
เชิงปฏิบัติกำร “ทบทวนยุทธศำสตร์ และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Action Plan) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566” เมื่อวันพุธท่ี 23 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.13 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 
  กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร 
เปิดภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 ผ่ำนระบบออนไลน์ (ZOOM) เมื่อวันศุกร์ท่ี 8 เมษำยน พ.ศ. 2565  
จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.14 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมเปิดบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รักษำวัฒนธรรม กำรเสวนำวิชำกำร เรื่อง “บอกเก้ำ – 
เล่ำสิบ@ฝ่ังธนฯ 
  2) กิจกรรมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประจ ำปี 2565 
  3) กิจกรรมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ บ้ำนสมเด็จฯ ประจ ำปี 2565 
  4) กิจกรรมพิธีไหว้ครูศิลปวัฒนธรรมฝ่ังธนบุรี 
  5) กิจกรรมร่วมพิธีเปิดงำน “ใต้ร่มพระบำรมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.15 รายงานผลโครงการเผยแพร่นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ 20 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนผลโครงกำรเผยแพร่นำฏยศิลป์สร้ำงสรรค์  
ในงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งท่ี 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ ำค่ำสืบสำนมรดกภูมิปัญญำของแผ่นดิน”  
เมื่อวันท่ี 9 – 12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง จังหวัดล ำปำง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๕.16 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักคอมพิวเตอร์   
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1. สรุปรำยงำนผลโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรระยะส้ัน หัวข้อ “กำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ในวันท่ี 5 เมษำยน 2565 และกิจกรรมท่ี 2 
วันท่ี 8 เมษำยน พ.ศ. 2565 ผ่ำนระบบออนไลน์ ZOOM meeting 
  2. สรุปรำยงำนผลโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรระยะส้ันออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม 
Zoom จ ำนวนท้ังส้ิน 3 โครงกำร ได้แก่ 
   1) กำรใช้ Microsoft Word ส ำหรับจัดเอกสำรทำงวิชำกำร วันท่ี 7 มีนำคม พ.ศ. 
2565 วันท่ี 18 มีนำคม พ.ศ. 2565 และวันท่ี 25 มีนำคม พ.ศ. 2565 
   2) กำรใช้งำน Microsoft excel ส ำหรับกำรวิเครำะห์เบื้องต้น วันท่ี 14 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 และวันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2565 
   3) กำรใช้ Microsoft PowerPoint ส ำหรับกำรน ำเสนอ วันท่ี 21 มีนำคม 2565 

 3. รำยงำนสรุปงำนเสวนำออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” 
ครั้งท่ี 1 มหำวิทยำลัยดิจิทัลในนิเวศประเทศไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.17 ขอส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวที่เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย 
ประจ ำเดือนเมษำยน 2565 แก่ส่ือมวลชนฯ จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.18 หนังสือขอเชิญผู้เชี่ยวชาญจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations 
Development Programme : UNDP) ประจ าประเทศไทย เพื่อเป็นวิทยากรในงานเสวนาทางวิชาการ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ท ำหนังสือขอเชิญ คุณวิสุทธิ์ ตันตินันท์ 
ต ำแหน่ง Partnership and Engagement Specialist โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ ประจ ำประเทศ
ไทย เป็นวิทยำกรในงำนเสวนำทำงวิชำกำรในหัวข้อ “แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน (Sustainable 
Development) ท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กำรสหประชำชำติ” เพื่อให้ควำมรู้และส่งเสริมควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน (Sustainable Development) ให้แก่ผู้บริหำรระดับสูง ในรูปแบบออน
ไซต์ ณ อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ อำคำร 6 ช้ัน 13 และออนไลน์ผ่ำนระบบ Zoom ให้แก่ผู้บริหำร 
คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ในวันศุกร์ท่ี 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ  
 6.1 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
  อาจารย์จันทรัศม์ิ สิริวุฒินันท์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งให้
ท่ีประชุมทรำบ รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 (TCAS65) รอบท่ี 1 Portfolio 
และรอบโควตำ ครั้งท่ี 1 รวมทั้งหมด 1,420 คน และรอบโควตำ ครั้งท่ี 2 จ ำนวน 203 คน จำกสถิติอำจจะ
มำรำยงำนตัวประมำณ 110 คน และรอบถัดไปเป็นรอบ Admission ทำง ทปอ. แจ้งว่ำเกิดปัญหำท ำให้ผล 
Admission อำจจะล่ำช้ำ ซึ่ง Admission ในปีท่ีผ่ำนมำมีนักศึกษำสมัคร จ ำนวน 580 คน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566” 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี  แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ
ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรทบทวนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน (คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน) 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร แผนปฏิบัติกำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566”  
ในวันพุธท่ี 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ และระบบ Zoom Cloud Meeting 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.3 รายงานช่องทางการเผยแพร่บทความและ Google Scholar 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้น ำส่งหนังสือไปยังทุกคณะเพื่อให้คณำจำรย์ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลในช่องทำงกำรเผยแพร่
บทควำมและ Google Scholar ขณะนี้ข้อมูลท่ีได้ยังไม่ครบทุกคณะ  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมำยให้คณะด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้คณำจำรย์ทรำบ และด ำเนินกำร
กรอกข้อมูลในช่องทำงกำรเผยแพร่บทควำมและ Google Scholar 
 
เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
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