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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 2/๒๕65 

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

(การประชุมออนไลน์) 
----------------------------------------- 

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. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี 
6. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ รองอธิกำรบดี 
7. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี 
8. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
9. อำจำรย์ ดร.สุรศักด์ิ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสด์ิชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หน่ึงฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๑๓. 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 
๑8. อำจำรย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
๑๙. อำจำรย์สิริชัย เอ่ียมสอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๒๐. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
2๓. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 
2๔. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
2๕. อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
27. นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบบันี้แล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษำยน พ.ศ. ๒๕65 เวลำ 13.00 น. 
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ผู้เข้าประชุมในระบบออนไลน์ 
๑. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล ท่ีปรึกษำ 
2. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก คณบดีคณะครุศำสตร์ 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 

ผูไ้ม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

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 ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

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

 
เร่ิมประชุม  เวลา 13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนท่ีประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การจัดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ช่วงนี้มีกำรจัด
กิจกรรม/โครงกำรของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยค่อนข้ำงมำก โดยส่วนใหญ่ต้องเดินทำงไปร่วมโครงกำร
ประชุมสัมมนำต่ำงจังหวัด หำกท่ำนใดติดภำรกิจไม่สำมำรถเดินทำงไปร่วมโครงกำรได้ ให้แจ้งทำงผู้จัดโครงกำร
รับทรำบด้วย เนื่องจำกมีผลกระทบต่อกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
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 1.2 แจ้งการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ในช่วงนี้ได้รับ
แจ้งกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของบุคลำกรในหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง หำกมบีุคลำกร
ในหน่วยงำนใดตรวจพบเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้แจ้ง อำจำรย์  ดร.สุรศักด์ิ  เครือหงษ์   
ผู้ช่วยอธิกำรบดี จะด ำเนินกำรประสำนไปยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรควบคุมโรค
ของกระทรวงสำธำรณสุขต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 1.3 การประชุม วิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ในวันจันทร์ท่ี 14 
มีนำคม 2565 เวลำ 15.00 น. มีกำรประชุมวิพำกษ์ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Plan) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ผ่ำนกำรประชุมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.นงรัตน์ 
อิสโร รองประธำนคณะกรรมกำรออกแบบกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
น ำเสนอ (ร่ำง) และให้อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง แสดงควำมเห็นเพื่อน ำไปปรับใหม่ให้สมบูรณ์ 
และจะน ำแผนดังกล่ำวมำจัดท ำแผนของมหำวิทยำลัยต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอท่ีประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย                    

ครั้งท่ี 2/2565 วันศุกร์ท่ี 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 2/2565 โดยไม่มี                
กำรแก้ไข 

เลขานุการฯ น ำเสนอท่ีประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี 
และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งท่ี 3/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนำคม พ.ศ. 2565 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้ 

 หน้ำ 17 ระเบียบวำระท่ี 5.2 แก้ไขเพิ่มเติม “ผลกำรพิจำรณำ พบว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระดับสถำบัน และระดับคณะ (วิทยำลัยกำรดนตรี) ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก” 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี  
ครั้งท่ี 3/2565 โดยมีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 การวิเคราะห์  SOAR Analysis ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนปฏิบั ติการ 
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
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  สืบเนื่องกองนโยบำยและแผน ได้น ำเสนอข้อมูลเรื่องกำรวิเครำะห์ SOAR Analysis ทบทวน
ยุทธศำสตร์และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2566 กองนโยบำยและแผนได้จัดท ำกูเกิลฟอร์ม (Google form) และบันทึกแจ้งให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลและน ำส่งกลับมำยังกองนโยบำยและแผนภำยในเวลำท่ีก ำหนด เพื่อรวบรวมข้อมูลท้ังหมด
ในกำรจัดท ำเล่มแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1  รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 28 
กุมภาพันธ์ 2565) 
  งำนข้อมูลสำรสนเทศฯ กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำย ณ 28 
กุมภำพันธ์ 2565 (1 ตุลำคม 2564 – 28 กุมภำพันธ์ 2565) จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งท่ี 2/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนำคม 2565 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รำยงำนภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำย ณ 28 กุมภำพันธ์ 2565 และมอบหมำย อำจำรย์ 
ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี ก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณในส่วนของงบลงทุนให้มำกขึ้น  
และมอบหมำยทุกหน่วยงำนพิจำรณำและเร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

 4.๒  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
   คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรตรวจ
เย่ียมหลักสูตรควำมเป็นเลิศของคณะต่ำง ๆ ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ท่ีผ่ำนมำ รำยละเอียดผลกำรตรวจ
เยี่ยม และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ปรำกฏในรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรับกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนระดับหลัก สูตร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 นี้ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 
1/2565 วันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นควรให้มีกำรตรวจเยี่ยมหลักสูตรท่ีคณะมีควำมจ ำเป็นต้อง
เปิดกำรเรียนกำรสอน แต่มีจ ำนวนนักศึกษำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เพื่อกำรเสนอแนะควำมเห็นอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร และคณะต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยทุกคณะพิจำรณำคัดเลือกหลักสูตรท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องเปิดกำรเรียน 
กำรสอน แต่มีจ ำนวนนักศึกษำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  คณะละ 2 หลักสูตร เพื่อรับกำรตรวจเยี่ ยม 
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณพ.ศ. 2565 โดยส่ง
รำยช่ือหลักสูตรท่ีส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ภำยในวันท่ี 16 มีนำคม 2565 

 4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง การจัดต้ังส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
  ฝ่ำยวิชำกำร ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง  
กำรจัดต้ังส ำนักวิชำศึกษำท่ัวไป เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป จึงน ำเข้ำ
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ  
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มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรจัดต้ังส ำนักวิชำ
ศึกษำท่ัวไป และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำรเสนออธิกำรบดี 
ลงนำมในประกำศฯ และน ำเข้ำท่ีประชุมรับทรำบอีกครั้งเพื่อน ำไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ  
 ๕.1  ข้อสังเกตและค าแนะน าขององคมนตรี 
  พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เข้ำตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ในวันศุกร์ท่ี 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนยกระดับกระบวนกำรผลิต
ครูของคณะครุศำสตร์เพื่อให้บัณฑิตครูมีสมรรถนะพร้อมรองรับปรับตัวส ำหรับอนำคต และกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ และได้มีข้อสังเกตและค ำแนะน ำเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย  

มติที่ประชุม รับทรำบ  

5.2 สรุปข้อมูลบุคลากรที่มีก าหนดระยะเวลาเลิกจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้สรุปข้อมูลบุคลำกรท่ีมีก ำหนดระยะเวลำเลิกจ้ำง ณ วันท่ี 30 
กันยำยน 2565 เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ   

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 รายงานผลการด าเนินโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2565 

 มหำวิทยำลัยได้จัดโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2565 โดยจัดกิจกรรมในวันอำทิตย์ท่ี 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565  
ณ อำคำร 1 ช้ัน 4  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้จัดท ำ 
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

๕.4 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  มหำวิทยำลัยได้จัดท ำรำยงำนสรุปโครงกำรส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและวินัยของชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 : กิจกรรมกำรประชุมสัมมนำสัญจรเพื่อส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคี  
และควำมมีวินัย ครั้งท่ี 1 โดยจัดกิจกรรมในระหว่ำงวันท่ี 1๘ – ๑๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์กำรศึกษำ
อู่ทองทวำรวดี อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.5 การด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. ค ำส่ังท่ี 251/2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรกล่ันกรองเอกสำรกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
2. ประกำศส ำนักงำน ป.ป.ช. เรื่องปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
3. ปฏิทินกำรด ำเนินงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
4. แบบสอบถำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกส ำหรับกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และค าสั่งฯ เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์
และการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

  กองนโยบำยและแผน ได้น ำก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนยุทธศำสตร์และ 
กำรจัดท ำแผนปฏิบติักำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Action Plan) มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และค ำส่ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง  แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรทบทวนยุทธศำสตร์และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.7  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 669/2565 เร่ือง อนุญาตให้ข้าราชการ
และบุคลากรเดินทางไปราชการ   

  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำแผนบริหำร  
และพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2568 
ระหว่ำงวันท่ี 11 – 12 มีนำคม 2565 และได้จัดท ำค ำส่ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ท่ี 669/2565 เรื่อง อนุญำตให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรเดินทำงไปรำชกำร   

มติที่ประชุม รับทรำบ 

๕.8 สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ต้ังแต่เดือนมกรำคม 2565  
ถึง ปัจจุบัน เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ   

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.9 การเปิดรับขอ้เสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดรับข้อเสนอ
กำรจัดกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ หำกมหำวิทยำลัยมีควำมประสงค์จะขอรับ  
กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว สำมำรถยื่นข้อเสนอกำรจัดกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงจำกมำตรฐำน 
กำรอุดมศึกษำ ไปยังส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภำยในวันท่ี  
30 มิถุนำยน 2565  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 แจ้งผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน 
 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ได้แจ้งผลผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรอง

รำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน ประจ ำปี 2563 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงน ำเรียน  
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

๕.11 รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดสอบคัดเลือกพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร 

 กองอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดสอบคัดเลือก
พนักงำนของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร และได้สรุปยอดเงินค่ำเช่ำสถำนท่ีจัดสนำมสอบ  
โดยค ำนวณจำกจ ำนวนผู้เข้ำสอบท้ังหมด 3,833 ท่ีนั่ง เฉล่ียค่ำหัวๆละ 49.56 บำท ต่อคน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
190,000 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหม่ืนบำทถ้วน) และได้ด ำเนินกำรจัดส่งยอดเงินดังกล่ำวให้แก่กองคลัง 
เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมน ำรำยได้เข้ำโครงกำรเช่ำพื้นท่ีของมหำวิทยำลัยฯ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

๕.12 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ  
ร่ำงพระรำชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ทรำบ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 สรุปการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา 
               อำจำรย์สร สินธุ์   ฉำยสินสอน รอง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิ จัยและพัฒนำ ไ ด้สรุป 
กำรประชุมสัมมนำผู้บริหำรระดับสูงของสถำบันอุดมศึกษำ เมื่อวันพุธท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2565 จึงน ำเรียนให้ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.14 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม   
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผล
กำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 

 1. รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมงำน “100 ปี รำชภัฏพิบูลสงครำม เทิดไท้องค์รำชัน” เมื่อวันท่ี  
22 – 25 กุมภำพันธ์ 2565 ณ จังหวัดพิษณุโลก 

 2. รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
  2.1 กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรครูอำสำสมัครสอนภำษำและวัฒนธรรมไทย 

ในต่ำงประเทศ 
  2.2 กิจกรรมกำรประกวดมำรยำทไทย ระดับชำติ ครั้ง ท่ี 5 ระดับอุดมศึกษำ 

ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี 
  2.3 โครงกำรเผยแพร่นำฏยศิลป์สร้ำงสรรค์ ในงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งท่ี 20 
  2.4 กิจกรรมจัดท ำมำตรฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและศึกษำดูงำน ณ จังหวัดล ำปำง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 รายงานผลการด าเนินโครงการของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ดังนี้ 
   1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศกิจกรรมกำรแข่งขัน
ควำมรู้และทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ กำรประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ BSRU ROYAL 
TROPHY ENGLISH SPEECH COMPETITION 2022  ระ ดับอุ ดม ศึกษำและระ ดับมั ธยม ศึกษำ และ 
กำรประกวดแข่งขันพู ด สุนทรพจน์และกำรเ ล่ำ เ รื่ อ งภำษำ จีน  BSRU CHINESE STORY-TELLING 
COMPETITION 2022 & BSRU CHINESE SPEECH COMPETITION 2022 ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ แ ล ะ
ระดับอุดมศึกษำ ในวันท่ี 7 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 2565  
   2.โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 2 – 10 กุมภำพันธ์ 2565  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

๕.16 ขอส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ 
 ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวที่เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย 

ประจ ำเดือนมกรำคม 2565 แก่ส่ือมวลชนฯจึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ  
6.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/๒๕๖5 

  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 3/2565 ในวันอังคำรท่ี  
12 เมษำยน 2565 ห้องประชุม ช้ัน ๑3 อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 6.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
กองบริหำรงำนบุคคล ขอควำมอนุเครำะห์ทุกหน่วยงำนให้รีบด ำเนินกำรส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของพนักงำนมหำวิทยำลัย รอบท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ก ำหนดส่งภำยในวันอังคำรท่ี 1 มีนำคม 
2565 ขณะนี้ยังมีหน่วยงำนท่ียังไม่ส่งแบบประเมินหลำยหน่วยงำน  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.3 การตรวจสอบระยะเวลาคงเหลือในการท าผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำระบบตรวจสอบระยะเวลำคงเหลือในกำรท ำผลงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
โดยเข้ำไปท่ีเว็บไซต์กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.4 ก าหนดการ เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม การเสวนาวิชาการ “บอกเก้า – เล่าสิบ 
@ฝั่งธนฯ” 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งให้ 
ท่ีประชุมทรำบ ก ำหนดกำร เปิดบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รักษำวัฒนธรรม กำรเสวนำวิชำกำร “บอกเก้ำ – เล่ำสิบ 
@ฝ่ังธนฯ” ในวันอำทิตย์ท่ี 13 มีนำคม 2565 เวลำ 15.30 น. ณ บ้ำนเอกะนำค มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.5 หลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทางส าหรับบุคลากรทางการศึกษาและการสอบ
รับรองทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL   
  อาจารย์ ดร.สุ รินทร์  ผลงาม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ  
ในวันท่ี 23 – 25 มีนำคม 2565 ได้จัดโครงกำรต้นแบบระบบกำรอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐำน 
ท่ีจ ำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพำะทำงเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรดิจิทัลทำงกำรศึกษำ ในบริบทประเทศไทย 
หลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพำะทำงส ำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำและกำรสอบรับรองทักษะดิจิทัล
ตำมมำตรฐำนสำกล ICDL  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.6 กิจกรรมท าบุญบ าเพ็ญกุศลแด่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
และจัดประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2565 
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ รองอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ในวันท่ี 
29 มีนำคม 2565 มหำวิทยำลัยจะจัดกิจกรรมท ำบุญบ ำเพ็ญกุศลแด่ สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ 
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(ช่วง บุนนำค) และจัดประชุมสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจ ำปี 2565  
ณ ห้องประชุมพระอำทิตย์ชิงดวง คณะครุศำสตร์ รำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.7 การขอใช้สถานที่มหาวิทยาลัยในการจัดสอบ 
  อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ร่วมกับศูนย์บริกำรทดสอบทำงวิชำกำรสวนดุสิต มหำวิทยำลัย 
สวนดุสิต ได้ขอใช้พื้นท่ีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในกำรจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
และแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญ ครั้งท่ี 1/2564 ในวันอำทิตย์ท่ี 20 
มีนำคม 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ  
 

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


