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รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/๒๕65 

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 13.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี 
5. รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี 
6. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี 
7. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี 
8. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. อาจารย์ ดร.ธนิดา  สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม  ตริตระการ  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
1๗. อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑8. อาจารย์สิริชัย เอ่ียมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
๑๙. ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  พรหฤทัย (แทน) ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ 
23. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
25. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
27. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

 
 
 

คณะกรรมการอำนวยการมหาวทิยาลยัรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันอังคารที ่14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65 เวลา 13.00 น. 
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ผู้เข้าประชุมในระบบออนไลน์ 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
3. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
6. นายอภิชาติ   สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.วลินเนศวร์ ธีรการุญวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง 
๒. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 
๓. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกองคลัง 
4. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
5. นายกิตติพงษ ์ พ้ืนพรม รักษาการหัวหน้างานพัสดุ 
6. ดร.จำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์
๒. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ 
3. นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 มอบรางวัล กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๕  
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่
ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตระหนักถึงคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรมที ่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย โดยร่วมส่งเสริม อนุร ักษ์ความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทย  
ในชีวิตประจำวัน และเมื่อวันศุกร์ที ่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประกาศผลการ
ประกวดสวมใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๕  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 



๓ 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/๒๕65 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 และรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 และรายงาน
การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 4/2565 โดยไมม่ีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
  นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สืบเนื่อง กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ลงเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณา ขณะนี้ได้ดำเนินการ
นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 
เมษายน 2565) 
  งานข้อมูลสารสนเทศฯ กองนโยบายและแผน ได้ รายงานภาพรวมผลการเบิกจ ่าย  
ณ 30 เมษายน 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565) จึงนำเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 
2564 – 30 เมษายน 2565) และมอบหมายทุกหน่วยงานพิจารณารายงานการเบิกจ่ายของหน่วยงาน และ
กำกับติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

 4.๒ รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ
นักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยจากเงินรับฝากทุนสงเคราะห์ ให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 
  1) รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 (เพ่ิมเติม) จำนวน 1 ราย 
  2) รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 (เพ่ิมเติม) จำนวน 1 ราย 
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  3) รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 (เพ่ิมเติม) จำนวน 3 ราย 
  4) รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 (เพ่ิมเติม) จำนวน 6 ราย 
  5) รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 (เพ่ิมเติม) จำนวน 13 ราย 
  6) รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 (เพ่ิมเติม) จำนวน 4 ราย 
  7) รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖3 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 (เพ่ิมเติม) จำนวน 3 ราย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
จากเงินรับฝากทุนสงเคราะห์ให้แก่นักศึกษา  

 4.3 ขอเชิญเป็นแม่ข่ายของเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง และเป็นประธานเครือข่ายฯ  
  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  โดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ได้จัดตั้ง
เครือข่ายสหวิทยาการแห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเครือข่ายสหวิทยาการฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ 
เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ มีทั้ งหมด 7 เครือข่าย คือ เครือข่ายฯ 
ภาคเหนือตอนบน เครือข่ายฯ ภาคเหนือตอนล่าง เครือข่ายฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายฯ ภาคกลาง 
เครือข่ายฯ ภาคตะวันออก เครือข่ายฯ ภาคตะวันตก และเครือข่ายฯ ภาคใต้ โดยคณะกรรมการสหวิทยาการ
เพื ่อการวิจัยและพัฒนา ได้ขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นแม่ข่ายของเครือข่าย  
สหวิทยาการ ภาคกลาง และขอเชิญอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นประธาน
เครือข่ายฯ รวมทั้งเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการ  
ครั้งที่ 12 เนื่องในวันสหวิทยาการ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และเชิญชวนคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 12 เนื่องในวันสหวิทยาการ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

 4.4 (ร ่าง) ประกาศฯ เร ื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั ้งอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ 
อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ... 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ เรื ่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี ่ยวชาญ และอาจารย์เชี ่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ...   
เพ่ือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบหมาย นายพิสิฐ วงศ์ว ัฒนากูล รักษาการผู ้อำนวยการกองบริหาร 
งานบุคคล ดำเนินการนำ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ 
อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ... ลงเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้
ร่วมพิจารณาและแสดงข้อคิดเห็น ภายในระยะเวลา 7 วัน และรวบรวมข้อเสนอแนะและดำเนินการแก้ไข
ประกาศฯ ให้สมบูรณ์ ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๕.1 รายงานสรุปโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
กิจกรรม “อบรมกฎหมายธุรกิจ” 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานสรุปโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา 
สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม “อบรมกฎหมายธุรกิจ” ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.2 (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื ่อวันที ่ 15 มีนาคม 2565 เห็นชอบรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงบประมาณขณะนี้ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเอกสารประกอบงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป เพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาธิการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.3 คำสั่งฯ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรเดินทางไปราชการ และกำหนดการโครงการ
ส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการ
ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจำปี 2565 ครั้งท่ี 2 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดให้มี
โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และโครงการ
ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 
2565 ครั้งที่ 2 โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมดุสิตธานี 
พัทยา จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๕.4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี 2565  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.5 รายงานสรุปโครงการสื ่อสารภาษาจีนกลางสำหรับผู ้ใช ้บร ิการห้องสมุด (ระดับต้น)  
และโครงการอบรมทักษะการรู ้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา รูปแบบออนไลน์ระบบ ZOOM Cloud 
Meeting 
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานสรุปโครงการสื่อสารภาษาจีนกลาง
สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด (ระดับต้น) และโครงการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา  
รูปแบบออนไลน์ระบบ ZOOM Cloud Meeting  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 กำหนดการโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการอบรมแนวทางการเขียน 
Organizational Profile : OP และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กำหนดการโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการอบรมแนวทางการเขียน Organizational 
Profile : OP และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู ่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื ่อการดำเนินการ  
ที่เป็นเลิศ EdPEx ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable 
Development) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ” 
  อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัย 
ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable 
Development) ที ่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, สหประชาชาติ ประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 20 
พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 6.3 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจองชุดครุย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจองชุดครุย โครงการบัณฑิตรับผิดชอบการรับจองชุดครุยบัณฑิตที่จบการศึกษา  
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้บัณฑิต ทางโครงการฯ มีกำหนดการจองชุดครุย ณ ชั้น 1 อาคาร 11 ระหว่างวันที่ 
14-16, 21,22, 28,29 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ เพจ Facebook ชุดครุยมบส. ของโครงการชุดครุยบัณฑิต 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายสำนักกิจการนักศึกษา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจองชุดครุยให้นักศึกษาทราบ 

 6.4 การประชุมคณะทำงานจัดการประชุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ครั้งที่ 1/2565 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญ 
การประชุมคณะทำงานจัดการประชุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) (คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์) ครั ้งที่ 
1/2565 ในวันที ่ 27 เมษายน 2565 โดยมีเรื ่องพิจารณา คือ กระทรวง อว. มีโครงการและแผน 
การดำเนินการการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ  APEC และการประชุม 
ที่เก่ียวข้อง ในปี พ.ศ. 2565 และมอบหมายมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องดำเนินการกิจกรรม ดังนี้ 1) การประกวด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนักศึกษา 2) การประกวดคลิปวีดิทัศน์ 3) การจัดประกวดเรียงความระดับ
นักเรียนและนักศึกษา และ 4) การจัด APEC Student Forum  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธิตฯ และผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นในระดับสถาบัน 
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม  

 6.5 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
  อาจารย์จันทรัศม์ิ  สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 การยืนยันสิทธิ์ของรอบ
โควตา ครั้งที่ 2 จำนวน 531 คน จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ทั้งหมด 1,688 คน และขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การรับสมัครรอบ Admission ดำเนินการโดย ทปอ. และประกาศผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายวิชาการเตรียมวางแผนในการจัดการเรียนการสอน และ
มอบหมายฝ่ายบริหารเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 

 6.6 รายงานมาตรการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ  
  อาจารย์สิริชัย  เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายงาน
มาตรการในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ โดยกำหนดจัดการเรียนการสอน (On-site) 100% 
ทั้ง 3 ระดับ ปฐมวัย อนุบาล และประถมศึกษา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ในระหว่างก่อนเปิดภาคเรียน  
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ได้ดำเนินการด้านอาคารสถานที่ และจัดประชุมผู้ปกครองในเรื ่องมาตรการและการเตรียมความพร้อม 
ในการจัดการเรียนการสอน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.7 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  อาจารย์มรกต  ภู ่ทอง ผู ้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที ่ประชุมทราบ ขอความอนุเคราะห์ 
หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานประสานผู้ที ่มีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดำเนินการตอบแบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ซึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยผู้ตอบ จำนวนทั้งหมด 400 คน ขณะนี้ในระบบมีผู้ตอบ 171 คน ซึ่งยังขาด
จำนวนมาก   

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานประสานผู้ที ่มีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 6.8 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart University กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้
ด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ แจ้งให้            
ที่ประชุมทราบ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศจัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart 
University กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 Youth Professional Content 
Creator Camp ให้การอบรมโดยวิทยากรผู ้เชี ่ยวชาญจาก สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในวันที ่ 30 - 31 
พฤษภาคม และ 1 มิถ ุนายน 2565 (3 ว ัน 1 คืน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ ้าพระยา  
สมัครเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณบดีทุกคณะแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษา 
ที่สนใจ คณะละ 6 คน เข้าร่วมโครงการฯ  

 6.9 กิจกรรม "ทางลัดสู่ธุรกิจกัญชา"   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ศูนย์วิจัยกัญชาและกัญชง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ทางลัดสู ่ธ ุรกิจกัญชา"   ในวันที ่ 19-20 สิงหาคม 2565  
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 6.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผลิตต้นกล้ากัญชาดังใจปรารถนา ด้วยเทคนิค
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ศูนย์วิจัยกัญชาและกัญชง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผลิตต้นกล้ากัญชาดังใจปรารถนา  
ด้วยเทคนิคเพาะเลี ้ยงเน ื ้อเย ื ่อ " ว ันนี้  23 - 25 กรกฎาคม 2565 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.11 การประชุมเชิงปฏิบ ัต ิการ "การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค. 5) ระดับหน่วยงาน" 
  ดร.จำนงค์  ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
"การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค. 5) ระดับหน่วยงาน"   
ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เริ่มประชุมเวลา 09.00 - 12.00 น. ในรูปแบบประชุมออนไลน์ 
ผ่านระบบ ZOOM Meeting 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.  
 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


