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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 3/๒๕65 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 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 โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี 
7. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี 
8. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
9. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสด์ิชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
๑๕. อำจำรย์ณัฐพล  บุญรักษ ์ ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
1๖. อำจำรย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
1๗. อำจำรย์สิริชัย เอี่ยมสอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
๑8. ศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
2๒. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 
2๒. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
23. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
24. อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
25. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิตำ แจ้ดนำลำว ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
26. นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
ผู้เข้าประชุมในระบบออนไลน์ 

๑. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล ท่ีปรึกษำ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบบันี้แล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่3/2565 วันศุกรท์ี่ 29 เมษำยน พ.ศ. ๒๕65 เวลำ 13.00 น. 
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3. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก คณบดีคณะครุศำสตร์ 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี 
5. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. อำจำรย์ ดร.ธนิดำ  สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
4. ดร.วลินเนศวร์ ธีรกำรุณวงศ์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
๑. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล 
๒. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
๓. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนท่ีฯ 
4. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสดุ 
5. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
6. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นำงสำววิลำวรรณ ดวงลิวงษ์ 
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 การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดจัดประชุมคณำจำรย์และบุคลำกร           
เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 และแจ้งข้อรำชกำรส ำคัญ รวมท้ัง       
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ผ่ำนระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน ZOOM ในวันศุกร์ท่ี 8 
เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการฯ น ำเสนอท่ีประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย                    

ครั้งท่ี 2/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 2/2565 โดยไม่มี                
กำรแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 การตรวจสอบระยะเวลาคงเหลือในการท าผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  สืบเนื่อง กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำระบบตรวจสอบระยะเวลำ
คงเหลือในกำรท ำผลงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัย ให้คณะแต่ละคณะติดตำมและให้ควำมส ำคัญในกำรท ำ
ผลงำนเพื่อต่อสัญญำจ้ำงของคณำจำรย์และบุคลำกรในมหำวิทยำลัย 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการรักษาราชการแทน และการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
พ.ศ. .... 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำร่ำงข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรรักษำรำชกำรแทน และกำรมอบ
อ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทน พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด จึงน ำเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันพฤหัสบดีท่ี  
7 เมษำยน 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรรักษำรำชกำรแทน และกำรมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติ
รำชกำรแทน พ.ศ. .... และมอบหมำยคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยพิจำรณำหำกมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมให้แจ้ง นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรแก้ไขประกำศฯ 
ให้สมบูรณ์ และน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป  

 4.๒ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอน าเร่ืองเข้าที่ประชุมฯ 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้น ำเรื่องเข้ำท่ีประชุม ดังนี้ 
    1) (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติกำรขอรับใบปริญญำบัตรก่อนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร  
    2) ขั้นตอนแนวปฏิบัติกำรขอรับใบปริญญำบัตรก่อนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
    3) บันทึกข้อควำมเรื่องกำรขอรับใบปริญญำบัตรก่อนก ำหนดพระรำชทำนปริญญำ
บัตร 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   1) (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติกำรขอรับใบปริญญำบัตรก่อนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร  
               2) ขั้นตอนแนวปฏิบัติกำรขอรับใบปริญญำบัตรก่อนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
      3) บันทึกข้อควำมเรื่องกำรขอรับใบปริญญำบัตรก่อนก ำหนดพระรำชทำนปริญญำบัตร 
และมอบหมำยงำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ตรวจสอบอีกครั้งก่อน เสนออธิกำรบดีลงนำม 
ในประกำศฯ เพื่อน ำไปใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติต่อไป  
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 4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก ช่อชงโค 1 และช่อชงโค 2 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ          
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมหอพัก ช่อชงโค 1 และช่อชงโค 2 โครงกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพทำงธุรกิจ เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุม
ครั้งท่ี 3/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมหอพัก ช่อชงโค 1  
และช่อชงโค 2 โครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงธุรกิจ และเสนออธิกำรบดีลงนำมในประกำศฯ  
เพื่อน ำไปใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติต่อไป 

 4.4 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ได้รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำ ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยจำกเงินรับฝำกทุนสงเครำะห์ ให้แก่นักศึกษำ ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 (เพิ่มเติม) จ ำนวน 23 รำย 
  2) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 (เพิ่มเติม) จ ำนวน 6 รำย 
  3) รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 (เพิ่มเติม) จ ำนวน 8 รำย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำ ตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยจำกเงินรับฝำกทุนสงเครำะห์ ให้แก่นักศึกษำ 

 4.5 (ร่าง) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ และก าหนดการโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี 
และวินัยของชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดให้มีโครงกำรส่งเสริมควำมรัก ควำมสำมัคคี
และวินัยของชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยก ำหนดจัดกิจกรรมระหว่ำงเดือนพฤษภำคม - 
มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมดุสิตธำนี พัทยำ จังหวัดชลบุรี และฝ่ำยเลขำนุกำร ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมกำรฯ และก ำหนดกำรโครงกำรส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและวินัยของชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 : กิจกรรมที่ ๒ กำรประชุมสัมมนำสัญจร เพื่อส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคีและ
ควำมมีวินัย ครั้งท่ี ๒ เพื่อแจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕        
วันพฤหัสบดีท่ี ๗ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๕  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรฯ และก ำหนดกำรโครงกำรส่งเสริมควำมรัก 
ควำมสำมัคคี และวินัยของชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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 4.6 (ร่าง) ก าหนดการฯ โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ฯ คร้ังที่ 2 และ
ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดให้มีโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำน
นโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2565 ครั้งท่ี 2 โดยก ำหนดจัด
กิจกรรมระหว่ำงวันท่ี 15 – 16 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมดุสิตธำนี พัทยำ จังหวัดชลบุรี ฝ่ำยเลขำนุกำร 
จึงขอน ำแจ้ง (ร่ำง) ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรฯ โครงกำรฯ และก ำหนดกำรโครงกำรสัมมนำทบทวนงำน
นโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2565 ครั้งท่ี 2 เพื่อศึกษำ
กฎหมำยใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษำ และธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ก ำหนดกำรฯ โครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ฯ   
ครั้งท่ี 2 และค ำส่ังมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง ให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรฯ และมอบหมำยฝ่ำย
เลขำนุกำรแก้ไขก ำหนดกำรในวันท่ี 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 เป็น กำรเสวนำร่วมระหว่ำงสภำมหำวิทยำลัย 
สภำวิชำกำร และคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ในหัวข้อ “ทิศทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย” 

 4.7 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีประกำศฯ เรื่อง กำรจ่ำยค่ำตอบแทน            
กำรสอนเกินภำระงำน และค่ำด ำเนินกำรในกำรจัดกำรศึกษำภำคเรียนปกติ ประจ ำภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 
2564 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 และมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะครุศำสตร์           ใน
วันท่ี 9 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เห็นชอบให้ส่งแบบส ำรวจรำยงำนภำระงำนสอนเกินภำระงำนของอำจำรย์
ผู้สอนและลงนำมรับทรำบ พบว่ำคณะครุศำสตร์ได้ด ำเนินกำรจัดหมู่เรียนในรำยวิชำชีพครู โดยก ำหนดให้มี
จ ำนวนนักศึกษำหมู่เรียนละไม่เกิน 30 คน แต่เนื่องจำกจ ำนวนนักศึกษำท่ีลงทะเบียนรำยวิชำชีพครูในแต่ละ
หมู่เรียนไม่ถึงตำมท่ีก ำหนดไว้ ส่งผลให้คณำจำรย์ของคณะครุศำสตร์ ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอน
เกินภำระงำนได้ แม้จะมีภำระงำนสอนเกิน 12 ช่ัวโมง คณะครุศำสตร์ จึงขอควำมอนุเครำะห์ทำงมหำวิทยำลัย 
พิจำรณำค่ำตอบแทนกำรสอนเกินภำระงำนและค่ำด ำเนินกำรในกำรจัดกำรศึกษำภำคเรียนปกติ และส ำหรับ 
ปีกำรศึกษำต่อ ๆ ไป และขอปรับลดขั้นต่ ำของนักศึกษำแต่ละหมู่เรียนไม่ต่ ำกว่ำ  25 คน เฉพำะรำยวิชำชีพครู 
ซึ่งเป็นรำยวิชำพื้นฐำนคณะเท่ำนั้น ส่วนรำยวิชำอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย 

มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม รองอธิกำรบดี อำจำรย์มรกต ภู่ทอง 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ประชุมหำรือเพื่อหำ
แนวทำงกำรแก้ปัญหำและข้อสรุปในประเด็นดังกล่ำว และน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ร่วมกันพิจำรณำต่อไป 

 4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเข้ำพักอำศัยในท่ีพักของมหำวิทยำลัย เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 
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  ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) ควรตรวจสอบข้อมูลใน “ข้อ 7 ผู้ท่ีได้รับสิทธิ์เข้ำพักอำศัยในท่ีพักของมหำวิทยำลัย...”  
ให้สอดคล้องกับประกำศกระทรวงกำรคลัง ซึ่งเคยมีกรณีถกเถียงเรื่องสิทธิ์ของข้ำรำชกำร  
  2) ควรออกกฎระเบียบให้ผู้เข้ำพักปฏิบัติตำมกฎระเบียบของหอพักอย่ำงเคร่งครัด (เช่น  
ห้ำมเล้ียงสัตว์ ห้ำมด่ืมสุรำ ห้ำมทะเลำะวิวำท และควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน หำกกระท ำควำมผิดให้ตัดสิทธิ์
ออกจำกหอพัก) 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักกำร และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ทบทวนและตรวจสอบข้อมูล
ในร่ำงประกำศฯ ให้สอดคล้องกับประกำศกระทรวงกำรคลังอีกครั้ง และควรออกกฎระเบียบให้ผู้เข้ำพักปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบของหอพักอย่ำงเคร่งครัด 

 4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2) 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับท่ี 2) เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรเล่ือน
เงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับท่ี 2) 

 4.10 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเผยแพร่บทความ
ทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน
ระดับสากล 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินกำรเผยแพร่บทควำมทำงวิชำกำรท่ีมีประโยชน์ต่อสำธำรณชน  
เพื่อขับเคล่ือนมหำวิทยำลัยไปสู่กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยในระดับสำกล เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักกำร (ร่ำง ) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเ จ้ำพระยำ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินกำรเผยแพร่บทควำมทำงวิชำกำรท่ีมีประโยชน์ต่อสำธำรณชน  
เพื่อขับเคล่ือนมหำวิทยำลัยไปสู่กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยในระดับสำกล และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช  
ผลงำม ด ำเนินกำรเพิ่มค ำอธิบำยในประกำศฯ ให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ใช้ค ำท่ีส่ือควำมหมำยให้เข้ำใจควำมตรงกัน  

 4.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
วิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะของคณะครุศาสตร์ 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
เลือกกรรมกำรสภำวิชำกำรจำกผู้บริหำรหรือคณำจำรย์ประจ ำคณะของคณะครุศำสตร์ เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือก
กรรมกำรสภำวิชำกำรจำกผู้บริหำรหรือคณำจำรย์ประจ ำคณะของคณะครุศำสตร์  และมอบหมำย  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี ตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนเสนออธิกำรบดีลงนำม 
ในประกำศฯ และจัดส่งประกำศฯ ให้คณะครุศำสตร์ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  
 ๕.1 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ได้ส่งประกำศคุรุสภำ เรื่อง กำรรับรองปริญญำและประกำศนียบัตร
ทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ                
ในกำรประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 การตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี เพิ่มเติม   
  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือขอให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด ำเนินกำรตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ท่ีได้รับกำรเสนอขอโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำสถำบันอุดมศึกษำ กรรมกำรสภำสถำบันอุดมศึกษำ ผู้ทรงคุณวุติ และอธิกำรบดี 
เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรเสนอเรื่องท่ีต้องน ำควำมกรำบบังคมทูลขอพระรำชทำน 
พระมหำกรุณำฯ ส ำนักปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้มหำวิทยำลัยฯ 
ด ำเนินกำรตรวจสอบประวัติบุคคลเพิ่มเติม เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเสนอเรื่องขอโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังต่อไป 
จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 3/2565  
วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ    

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 ขอพระราชทานถ้วยรางวัล  
  ตำมท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ขอพระรำชทำนถ้วยรำงวัล จ ำนวน              
5 ถ้วย ส ำหรับเป็นรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดแข่งขันกำรปฏิบัติท่อนเพลงท่ีส ำคัญของวงดนตรีออร์เคสตร้ำ 
และบทเพลงวงดนตรีเครื่องลม ในวันท่ี 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ณ วิทยำลัยกำรดนตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ            
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พร้อมท้ังขอพระรำชทำนพระอนุญำตเชิญอักษรพระนำมำภิไธย ส.ร. จำรึกบน          
ถ้วยรำงวัล นั้น ส ำนักพระรำชวัง ได้น ำควำมกรำบบังคมทูลทรงทรำบฝ่ำพระบำทแล้วทรงโปรดได้ส่งหนังสือ
พระรำชทำนถ้วยรำงวัลส ำหรับกำรแข่งขันในครั้งนี้เท่ำนั้นและห้ำมน ำเอกสำรฉบับนี้ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์
อื่นใดท้ังส้ิน จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุมครั้ งท่ี 3/2565 
วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัคร / สรรหา คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก คณบดีคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ได้เข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรของมูลนิธิศำสตรำจำรย์บุญถิ่น อัตถำกร กลุ่มรัตนโกสินทร์  
โดยทำงมูลนิธิมีควำมประสงค์ มอบรำงวัลให้แก่คณำจำรย์ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตรงตำมเกณฑ์ สมัคร / สรรหำ
คัดเลือกอำจำรย์ดีเด่น โดยมีจ ำนวน 3 รำงวัล รำงวัลรวม 2 ประเภท คือประเภทอำจำรย์ดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำ
ชุมชนท้องถิ่น จ ำนวน 2 รำงวัล และประเภทอำจำรย์ ผู้สอนดีเด่น จ ำนวน 1 รำงวัล  คณะครุศำสตร์                
จึงขอประชำสัมพันธ์กำรสมัคร / สรรหำ คัดเลือกอำจำรย์ดีเด่น กลุ่มรัตนโกสินทร์ สำมำรถจัดส่งเอกสำรได้
ภำยในวันท่ี 27 เมษำยน พ.ศ. 2565 ณ คณะครุศำสตร์ จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 2565 รำยละเอียด       
ดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 ๕.5  รายงานสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้รำยงำนสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ               
เมื่อวันจันทร์ท่ี 28 มีนำคม พ.ศ. 2565 จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ             
ในกำรประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 ขอบเขตความร่วมมือและกิจกรรม ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์               
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถ่ินควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือกับส ำนักงำน
พัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) (BEDO) ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรใช้ประโยชน์            
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และภูมิปัญญำท้องถิ่นควบคู่กำรอนุรักษ์เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน               เมื่อ
วันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนำคม พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ส ำคัญ คือ เพื่อร่วมกันยกระดับควำมร่วมมือด้ำน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพในระดับฐำนรำก โดยใช้นโยบำยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
ทรัพยำกรชีวภำพ กำรแลกเปล่ียนเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณำกำร และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมโดยเน้นกำรใช้
ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และภูมิปัญญำท้องถิ่น ควบคู่กำรอนุรักษ์เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน          
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ในกำรนี้ อำจำรย์ ดร.ธนิดำ สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้น ำขอบเขตควำมร่วมมือและ
กิจกรรม ภำยใต้ข้อตกลงควำมร่วมมือกับส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) (BEDO)  
ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และภูมิปัญญำท้องถิ่นควบคู่ 
กำรอนุรักษ์เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  เข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย  ทรำบ                   
ในกำรประชุม ครั้งท่ี 2/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนำคม พ.ศ. 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 ๕.7 การด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
  1) ปฏิทินการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสาร ๑) 
  2) ตำงรำงเปรียบเทียบแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(เอกสำร ๒) 
  3) ผลกำรด ำเนินกำรประเมินแบบวัดกำรรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภำยใน (Integrity and 
Transparency Assessment : (IIT) (เอกสำร ๓) 
  4) ผลกำรด ำเนินกำรประเมินแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภำยนอก (Integrity and 
Transparency Assessment : (EIT) (เอกสำร ๓) 
  5) รำยงำนกำรส่งข้อมูลกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตัวช้ีวัด (OIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๕ (เอกสำร ๔) 
  6) แบนเนอร์ประชำสัมพันธ์แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Integrity and 
Transparency Assessment : (IIT) (เอกสำร ๕) 
  7) แบนเนอร์ประชำสัมพันธ์แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (Integrity and 
Transparency Assessment : (EIT) (เอกสำร ๕) 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564   
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ดังนี้  
  1) ปฏิทินกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
  2) แผนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับสถำบัน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก BSRU : Read for Life โครงการอบรมทักษะ
การรู้สารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษาและโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
บุคลากร  
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนเชิงรุก 
BSRU : Read for Life โครงกำรอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศส ำหรับบัณฑิตศึกษำ และโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับบุคลำกร เมื่อวันท่ี 19 มกรำคม 2565  จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 
2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติที่ประชุม รับทรำบ 

 5.10 รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดสอบแข่งขันข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญฯ 
  กองอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดสอบแข่งขัน
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครสำมัญฯ โดยมียอดเงินค่ำเช้ำสถำนท่ีจัดสนำมสอบให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร โดยค ำนวณจำกจ ำนวนผู้เข้ำสอบ ท้ังหมด 5,725 ท่ีนั่ง เฉล่ียค่ำหัว หัวละ 
39.63 บำท ต่อคน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 226,880 บำท (สองแสนสองหม่ืนหกพันแปดร้อยแปดสิบบำทถ้วน) 
และได้ด ำเนินกำรจัดส่งยอดเงินดังกล่ำวให้แก่กองคลังเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมน ำรำยได้เข้ำโครงกำรเช่ำ
พื้นท่ีของมหำวิทยำลัยฯ จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุม
ครั้งท่ี 3/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.11 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการอบรมความรู้ เร่ือง “วินัยและการรักษาวินัย
ส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจของโครงกำร
อบรมควำมรู้ เรื่อง “วินัยและกำรรักษำวินัยส ำหรับบุคลำกรในมหำวิทยำลัย” รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 เมื่อวันท่ี  
14 มีนำคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมช้ัน 15 อำคำร 100 ปี จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 2565 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.12 รายงานผลการจัดโครงการ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมแผน
งบประมำณ ประจ ำปี 2565 จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้ 
  1) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสีเขียวและส่งเสริมควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำน (ผ่ำนระบบ Online)  
  2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงแผนนโยบายของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานธุรการ งานสารบรรณของบุคลากร 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน   
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และ
ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรประสำนงำนสอบมำตรฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษ (TOEIC – Test of English for International Communication) ครั้งท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
ณ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันศุกร์ท่ี 25 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 
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  2) สรุปจ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 - 2564  
  3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
   (1) โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำครู กิจกรรมกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักศึกษำครูเพื่อเตรียมควำมพร้อมสอบบรรจุข้ำรำชกำรครูและกำรขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
ระหว่ำงวันท่ี 29 มกรำคม – 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ผ่ำนระบบออนไลน์ 
   (2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศ กิจกรรม
กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศ เพื่อกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ และกำรเขียนบทควำมวิจัย  
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ระหว่ำงวันท่ี  
24 – 25 มีนำคม พ.ศ. 2565 ผ่ำนระบบออนไลน์ 
  4) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกิจกรรมระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำกับสถำบันกำรศึกษำ องค์กรและหน่วยงำนในประเทศและต่ำงประเทศ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 สื่อมวลชนน าผลการส ารวจไปเผยแพร่  
  ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรเลือกต้ังผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และผลกำรส ำรวจได้ลงเผยแพร่ในสถำนีโทรทัศน์ PPTV 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ เว็บไซต์ประชำไท และเว็บไซต์ 77 ข่ำวเด็ด จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 
2565 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 ขอส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ   
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงสรุปกำรน ำเสนอข่ำวที่เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย 
ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2565 และเดือนมีนำคม 2565 แก่ส่ือมวลชนฯ จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ทรำบ ในกำรประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 2565 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 5.16 รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงข้อมูลผลการด าเนินงาน รอบปีการประเมิน 2564 
  กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน                
รอบปีกำรประเมิน 2564 ตำมตัวช้ีวัดศักยภำพองค์กรและตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์และคุณลักษณะเฉพำะกลุ่ม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 5.17 ข้อมูลรายงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  คณะครุศำสตร์ ได้รำยงำนกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำร            
เป็น ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ          
ขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ   

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 5.19 ก าหนดการกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2565 และกิจกรรมน้อมร าลึก           
ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2565  
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก ำหนดกิจกรรมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ ประจ ำปี 2565 
และกิจกรรมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระกนิษฐำ           
ธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประจ ำปี 2565 ในวันศุกร์ที 8 เมษำยน พ.ศ. 
2565 และขอเรียนเชิญคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นไทย           
“กำรประกวดสวมใส่ผ้ำไทย” ประจ ำปี 2565  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
 6.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ท่ีประชุม
ทรำบ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมท่ี 2 กำรประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรผลักดันบุคลำกรสำยสนับสนุนจัดท ำคู่มือ
กำรปฏิบัติงำน ในวันท่ี 19 เมษำยน และวันท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. 2565   

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.2 ปฏิทินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ท่ีประชุม
ทรำบ กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำปฏิทินกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง สำยวิชำกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2569 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.3 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับคณาจารย์และนักศึกษา 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ  
ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลส ำหรับคณำจำรย์และนักศึกษำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 



 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  http://uc.bsru.ac.th/  
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มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.4 โครงการใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พระบารมีปกเกล้าปวงประชาทั่วหล้า 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม           
แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับวัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร และสภำวัฒนธรรม ๑๕ 
เขตในฝ่ังธนบุรี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ศิลปวัฒนธรรมฝ่ังธนบุรี ภำยใต้โครงกำรใต้ร่มพระบำรมี 240 ปี              
กรุงรัตนโกสินทร์ พระบำรมีปกเกล้ำปวงประชำท่ัวหล้ำ ระหว่ำงวันท่ี 20 – 21 เมษำยน พ.ศ. 2565           
ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศำสนำ วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 6.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสอบทานการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน” 
  ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรควบคุมภำยในทุกท่ำน เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรสอบทำนกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำน” ผ่ำนระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน ZOOM ในวันอังคำรท่ี 
19 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 6.6 ประกาศฯ เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย          
(เงินบ ารุงการศึกษา) คร้ังที่ 2/2565 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ท่ีประชุม
ทรำบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงบุคคลเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) ครั้งท่ี 2/2565 เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีประจ ำหน่วยงำนต่ำง ๆ         
จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งต้ังพนักงำนมหำวิทยำลัยโดยจ้ำงด้วยเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
จ ำนวน 8 อัตรำ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (http://bsru.thaijobjob.com) ต้ัแต่วันท่ี 4 – 20 เมษำยน พ.ศ. 
2565 

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


