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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 5/๒๕65 

วันอังคารท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 13.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

----------------------------------------- 
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 ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
27. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
28. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
29. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
30. อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบบันี้แล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่4/2565 วันจันทรท์ี่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. ๒๕65 เวลำ 14.00 น. 
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ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.วลินเนศวร์ ธีรกำรุญวงศ์ 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 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 การประชุมสรุปผลงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด - 19” 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ในวันท่ี 14 

มิถุนำยน 2565 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมสรุปผลงำน  
“อว.ช่วยชำติฝ่ำวิกฤติโควิด - 19” พร้อมมีกำรมอบโล่เพื่อขอบคุณให้กับหน่วยงำนและสถำบันอุดมศึกษำ 
ท่ีมำช่วยในวิกฤติโควิด – 19 โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ อธิกำรบดี เข้ำร่วมในนำมประธำน 
ท่ีประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ รองอธิกำรบดี เข้ำร่วม 
ในนำมมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ  

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ระหว่ำงวันท่ี 
12 - 13 มิถุนำยน 2565 ฝ่ำยวิชำกำร ร่วมกับส ำนักวิชำศึกษำท่ัวไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ได้จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ กิจกรรม “กำรพัฒนำเอกสำร
ประกอบกำรสอนรำยวิชำศึกษำท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)” โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
และภำยในร่วมวิพำกษ์ และให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำเอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำศึกษำท่ัวไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพื่อให้มีคุณภำพและควำมสมบูรณ์ ณ บ้ำนอัมพวำ รีสอร์ท แอนด์สปำ จังหวัด
สมุทรสงครำม  
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มติที่ประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น ำเสนอท่ีประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้ง
ท่ี 4/๒๕65 วันพุธที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 โดยมีกำรแก้ไข ดังนี้ 

 หน้ำท่ี 5 ระเบียบวำระท่ี 3.1 “(ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ัง
คณำจำรย์ประจ ำ ในต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ” แก้ไขเป็น  
“ร่ำงข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. .... 
และร่ำงข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....”  

มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 4/2565 โดยมีกำร
แก้ไข 

 เลขานุการฯ น ำเสนอท่ีประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งท่ี 5/2565 วันอังคำรท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี  
ครั้งท่ี 5/2565 โดยไม่มีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1 ขออัตราอาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) ทางด้านการสอนสังคมศึกษาจ านวน  
1 อัตรา และไม่ประสงค์ขอจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติด้วยงบบ ารุงการศึกษา 2566 ของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า รองอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ สืบเนื่องเรื่อง 
กำรขออัตรำอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำสังคมศึกษำ (ค.บ.) ทำงด้ำนกำรสอนสังคมศึกษำจ ำนวน 1 อัตรำ และไม่
ประสงค์ขอจ้ำงอำจำรย์ชำวต่ำงชำติด้วยงบบ ำรุงกำรศึกษำ 2566 ของสำขำวิชำภำษำอังกฤษ เบื้องต้นได้
ด ำเนินกำรส ำรวจ พบว่ำ ไม่พบอำจำรย์ท่ำนใดในมหำวิทยำลัยท่ีมีคุณวุฒิทำงด้ำนกำรสอนสังคมศึกษำโดยตรง
ท่ีจบในระดับปริญญำโท และปริญญำเอก มีแต่ใกล้เคียง เช่น จบสำขำประวัติศำสตร์  ส่วนกรณีของสำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ ได้ด ำเนินกำรจัดช่ัวโมงสอนในรำยวิชำศึกษำท่ัวไปแก่อำจำรย์ชำวต่ำงชำติ จ ำนวน 2 อัตรำ ให้มี
ภำระกำรสอนโดยให้เป็นไปตำมระเบียบของสัญญำจ้ำง และไม่ต้องให้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์         
ใช้อำจำรย์ จ ำนวน 2 อัตรำนี้ต่อไป  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี เสนอว่ำกรณีของสำขำวิชำสังคมศึกษำ
ให้ไปส ำรวจข้อมูลเพิ่มเติมว่ำมีอำจำรย์ท่ีมีวุฒิใกล้เคียงท่ีมีควำมประสงค์จะขอย้ำยให้ด ำเนินกำรได้ทันที โดยให้
เป็นกำรโยกย้ำยอำจำรย์ภำยในของมหำวิทยำลัยก่อน หำกส ำรวจแล้วไม่มีจึงเปิดรับอัตรำใหม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยฝ่ำยวิชำกำรส ำรวจข้อมูลเพิ่มเติมว่ำมีอำจำรย์ท่ีมีวุฒิใกล้เคียง
สำขำวิชำสังคมศึกษำท่ีมีควำมประสงค์จะขอย้ำยหรือไม่ หำกมีสำมำรถด ำเนินกำรขอย้ำยได้ทันที 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 รายงานผลการสนับสนุนทุนการศึกษา 
  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำ ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยจำกเงินรับฝำกทุนสงเครำะห์ ให้แก่นักศึกษำ ดังนี้  
  ๑. รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  
ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำนวน ๖๘ ทุน 
  ๒. รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในหลักสูตร           
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จ ำนวน ๖๑ ทุน 
  ๓. รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  
ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จ ำนวน ๔๙ ทุน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำ ตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยจำกเงินรับฝำกทุนสงเครำะห์ ให้แก่นักศึกษำ 

 4.๒ (ร่าง) ประกาศฯ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
  ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ตรวจสอบกำรใช้วงเล็บ (...) ในร่ำงประกำศฯ 
  2. ควรตัด ข้อ (1.4) กองพัฒนำนักศึกษำออก 
  3. บัณฑิตวิทยำลัย ควรทบทวนในข้อ (12.1.3) งำนแผนและงบประมำณ/วิจัย และ 
(12.1.4) งำนประกันคุณภำพและเทคโนโลยีฯ สำมำรถบรรจุอยู่ในงำนบริหำรงำนท่ัวไปได้  
  4. ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ (15.1.5) งำนประสำนงำนบริกำรและต้อนรับ 
สำมำรถบรรจุอยู่ในงำนบริหำรงำนท่ัวไปได้ 
  5. ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน (16.1.4) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมจัดต้ัง
วิทยำลัยนำนำชำติ ควรทบทวนหรือตัดออกเนื่องจำกไม่ใช่งำนในส ำนักงำน 
  6. ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ (17.1.4) งำนวินัยนักศึกษำและรักษำดินแดน ควรน ำไปบรรจุใน
งำนพัฒนำนักศึกษำหรืองำนอื่นได้หรือไม่  
  7. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (18.1.5) งำนสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิ สำมำรถบรรจุอยู่ในงำน
บริหำรงำนท่ัวไปได้ 
  8. ข้อท่ี 1 ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. 2564” ควรแกไ้ขเป็น “พ.ศ. 
2565”  

มติที่ประชุม รับทรำบ  (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนพิจำรณำ หำกมีกำรแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
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ให้แจ้ง นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรแก้ไขและน ำเข้ำท่ีประชุม
พิจำรณำอีกครั้ง  

 4.3 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับกรอบประเด็นยุทธศาสตร์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางออนไลน์ 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม ได้จัดท ำ
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบประเด็นยุทธศำสตร์กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ และแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ และส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ จำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ำผลท่ีได้จำกกำรส ำรวจมำใช้ 
ในกำรทบทวน/จัดท ำกรอบประเด็นยุทธศำสตร์ กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกัน
พิจำรณำตอบแบบสอบถำมทำงออนไลน์ จ ำนวน ๒ ชุด ภำยในวันอำทิตย์ท่ี ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยหน่วยงำนระดับคณะ ส ำนัก และกองนโยบำยและแผน ด ำเนินกำร
กรอกข้อมูลในแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบประเด็นยุทธศำสตร์กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 4.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
  งำนข้อมูลสำรสนเทศฯ กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕)            
จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันท่ี           
๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕) และมอบหมำยทุกหน่วยงำนก ำกับ
ติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 4.5 (ร่าง) ประกาศฯ เร่ือง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 
  ฝ่ำยวิชำกำร ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง  
แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนท่ี 1/2565 เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนท่ี 1/2565 
และมอบหมำยคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำ หำกมีกำรแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้แจ้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำรแก้ไขและเสนออธิกำรบดีลงนำมในประกำศ เพื่อน ำไปใช้ 
เป็นแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  
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 4.6 (ร่าง) ค าสั่งฯ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อจัดอันดับ Impact Rankings 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำส่ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏ              
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรขับเคล่ือนมหำวิทยำลัยสู่กำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals :  SDGs)  เพื่ อ จัดอัน ดับ  Impact Rankings เพื่ อน ำ เข้ ำ ท่ีประ ชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำส่ังฯ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรขับเคล่ือนมหำวิทยำลัยสู่กำรพัฒนำ 
เพื่อควำมยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อจัดอันดับ Impact Rankings และมอบหมำย
คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำรำยช่ือใน (ร่ำง) ค ำส่ังฯ หำกมีกำรแก้ไขให้แจ้งท่ี อำจำรย์ ดร.ธนิดำ สุจริตธรรม          
ผู้ช่วยอธิกำรบดี ด ำเนินกำรแก้ไขและเสนออธิกำรบดีลงนำมประกำศฯ ต่อไป  

 4.7 การเตรียมความพร้อมในการวางแผนอัตราก าลังคน กรณีบุคลากรเกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี 2565 
  กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส ำรวจข้อมูลกำรเกษียณอำยุรำชกำร 
ของบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำนวน 13 รำย จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี และนำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล
ด ำเนินกำรวำงแผนอัตรำก ำลังคน กรณีบุคลำกรเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2565 และเตรียมควำมพร้อม
ในกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2565  

 4.8 (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
(Strategic Action Plan) มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Action Plan) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 4.9 ข้อเสนอโครงการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดต้ังบนหลังคา 
(Solar Rooftop) ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  กำรไฟฟ้ำนครหลวง ได้เชิญมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เข้ำร่วมโครงกำร
บริหำรจัดกำรพลังงำน และติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคำ (Solar 
Rooftop) เพื่อกำรประหยัดพลังงำนภำยในหน่วยงำน โดยกำรไฟฟ้ำนครหลวง ได้ส ำรวจศึกษำ ออกแบบ และ
วิเครำะห์ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำแล้วพบว่ำสำมำรถด ำเนินกำรให้บริกำรระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
แบบติดต้ังบนหลังคำ ภำยในพื้นท่ีของมหำวิทยำลัย ขนำดก ำลังติดต้ังรวมไม่น้อยกว่ำ 521.02 kWp และ 
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กำรไฟฟ้ำนครหลวง ไ ด้ เสนอส่วนลดค่ำบริกำร ร้อยละ 15 เฉพำะในส่วนของพลังงำนไฟฟ้ ำ  
ท่ีผลิตได้จำกระบบผลิตไฟฟ้ำฯ ซึ่งจะเทียบจำกอัตรำค่ำไฟฟ้ำปกติในปีนั้นๆ ได้ให้ข้อเสนอโครงกำรให้บริกำร
ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์  จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ร่วมกัน
พิจำรณำ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี อำจำรย์ ดร.สุรศักด์ิ          
เครือหงส์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำยสุวิทย์  มุดทะเล  
ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนท่ีฯ ศึกษำโดยละเอียด หำกไม่มีผลกระทบใดให้ประสำนและด ำเนินกำรให้เป็น
ระบบและแจ้งให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบเป็นระยะ  

 4.10 การขอซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ ช่ือบัญชี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เลขท่ีบัญชี ๑๒๖-๐-๘๔๕๓๒-๔ กับธนำคำรกรุงเทพ  
สำขำเจริญพำศน์ โดยกองคลัง ไ ด้รับข้อมูลจำกหนังสือช้ีชวนกำรจ ำหน่ำยพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น  
“ออมเพิ่มสุข” ของกระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีระยะเวลำอำยุพันธบัตรออมทรัพย์ ๑๐ ปี 
อัตรำดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เฉล่ียร้อยละ ๓.๓ ต่อปี โดยจ่ำยดอกเบี้ยทุก ๖ เดือน ในวันท่ี ๒๐ ของเดือน
ธันวำคมและเดือนมิถุนำยนของทุกปี กองคลังจึงขอเสนอน ำเงินจ ำนวน ๑๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐.-บำท  
(หนึ่งร้อยล้ำนบำทถ้วน) จำกบัญชีออมทรัพย์ ของธนำคำรกรุงเทพ สำขำเจริญพำศน์ เพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบำล  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำย อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ด ำเนินกำรน ำเงินจ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำทถ้วน) จำกบัญชี 
ออมทรัพย์ ของธนำคำรกรุงเทพ สำขำเจริญพำศน์ เพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมเพิ่มสุข” ของ
กระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีระยะเวลำอำยุพันธบัตรออมทรัพย์ ๑๐ ปี อัตรำดอกเบ้ียแบบ
ขั้นบันได เฉล่ียร้อยละ ๓.๓ ต่อป ี

 4.11  การบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม             
พระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ          
เพื่อบันทึกเทปถวำยพระพร โดยอำจำรย์ประสงค์ ผ่องภิรมย์ ได้ประสำนงำนขอควำมอนุเครำะห์จำกสถำนีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย มีก ำหนดบันทึกเทป ในวันอังคำรท่ี 28 มิถุนำยน 2565 เวลำ 10.30 น.          
โดยจ ำกัดผู้เข้ำร่วมบันทึกเทปไม่เกิน 15 คน จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย            
เพื่อพิจำรณำ ดังนี้ 
  1. ขอรำยช่ือผู้บริหำรท่ีจะเข้ำร่วมบันทึกเทปถวำยพระพร 
  2. ขอใช้รถตู้จ ำนวน 2 คัน เพื่อรับส่งผู้เข้ำร่วมงำน โดยออกจำกบริเวณด้ำนหน้ำส ำนัก
ประชำสัมพันธ์ฯ เวลำ 08.30 น. 
  3. ขอช่ำงแต่งหน้ำ - ท ำผม เพื่อช่วยดูแลควำมเรียบร้อยเหมำะสมของผู้เข้ำร่วมบันทึกเทป 
จ ำนวน 1 คน ในช่วงเวลำ 07.30 น. – 08.30 น. ณ ห้องประชุมส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
  4. จัดเตรียมพำนธูปเทียนแพ พำนพุ่มดอกไม้ ชุดตรวจ ATK หน้ำกำกอนำมัยสีขำว            
อำหำรว่ำง น้ ำด่ืม 
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  5. จัดเตรียมบทอำเศียรวำท ในรูปแบบ PPT ส ำเนำเอกสำร 3 ชุด/บันทึกลงในแผ่น CD 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศด ำ เนินกำร  และมอบหมำย                      
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำรส ำรวจผู้เข้ำร่วมบันทึกเทป โดยจ ำกัด
ผู้เข้ำร่วมไม่เกิน 15 คน ในกำรบันทึกเทปถวำยพระพรพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เนื่องในโอกำส           
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันอังคำรท่ี 28 มิถุนำยน 2565            
เวลำ 10.30 น.  

 4.12  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... 
  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. .... เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ร่วมกันพิจำรณำ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำคณบดี        
พ.ศ. .... หำกมีกำรแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้แจ้ง นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร        
กองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรแก้ไขและน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย
พิจำรณำต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  
 ๕.1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
  ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกรำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีรำยงำนข้อเสนอแนะจำกกำร
ตรวจสอบรำยงำนกำรเงิน ดังนี้ 
  1. กำรบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน 
  2. กำรบริหำรพัสดุ 
  3. กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมระเบียบและไม่รัดกุม 
  4. กำรควบคุมภำยใน 
  5. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตงวดก่อน 
  เพื่อให้ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงินปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ
ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินได้รับกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ทรำบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งประกำศ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดต้ังส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 แจ้งผลการจัดสรรโอนงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการการด าเนินกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม ได้ด ำเนินกำรจัดสรรโอนงบประมำณสนับสนุนในกำรด ำเนิน
โครงกำรกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมของเยำวชนภำยในมหำวิทยำลัย (Green Youth) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นจ ำนวนเงิน 16,000 บำท (หนึ่งหมื่นหกพันบำทถ้วน) ตำมข้อเสนอโครงกำร        
ท่ีมหำวิทยำลัยขอจัดสรรไป เมื่อวันท่ี 28 มกรำคม 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 สรุปข้อเท็จจริงกรณีการจัดต้ังกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุม
ก ากับดูแลกองทุน 
  งำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล ได้สรุปข้อเท็จจริงกรณีกำรจัดต้ังกองทุนภำยใน  
กำรบริหำรจัดกำรกองทุน และกำรควบคุมก ำกับดูแลกองทุน จึงน ำเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ทรำบ  

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 ๕.5  สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 2 
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้สรุปข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย 
(Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2  วันท่ี 27 
พฤษภำคม 2565 ณ โรงแรมดุสิตธำนี พัทยำ จังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.6 ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเขียงรำย ได้ส่งบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำ 
ด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และศิลปกรรมศำสตร์ของประเทศ ระหว่ำงส ำนักงำนปลัดกระทรวง  
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อวันท่ี  
๒๖ – ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๕ ณ หอปรัชญำรัชกำลท่ี ๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย   

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ส ำนักงบประมำณ ได้ส่งหนังสือขอควำมร่วมมือหน่วยรับงบประมำณด ำเนินกำรตรวจสอบผล
กำรใช้จ่ำยและประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรภำยใต้แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำมแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรภำยใต้แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 



๑๐ 
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดส่งข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย
บุคลำกรภำยใต้แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ภำยในวันท่ี ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 แนวปฏิบัติในการเสนอเร่ืองที่ต้องน าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้มหำวิทยำลัย
ตรวจสอบประวัติของผู้ท่ีจะขอให้น ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้ด ำรง
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์พิเศษ พร้อมท้ังให้ผู้ได้รับกำรเสนอช่ือและอธิกำรบดีลงลำยมือช่ือ  
ในแบบตรวจสอบประวัติบุคคล และจัดส่งให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ เพื่อประกอบกำรน ำ
ควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งต้ังต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 รายงานสรุปผลการด าเนินงานจัดสอบแข่งขันให้กับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ         
พลเรือน (ก.พ.) 
  กองอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดสอบแข่งขันให้กับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ครั้ง ท่ี ๑ ในวันอำทิตย์ ท่ี ๘ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
สรุปยอดเงินค่ำเช่ำสถำนท่ี รวมเป็นเงิน ๒๒๙,๐๐๐ บำท และครั้งท่ี ๒ ในวันอำทิตย์ท่ี ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
สรุปยอดเงินค่ำเช่ำสถำนท่ี รวมเป็นเงิน ๒๒๙,๐๐๐ บำท รวมทั้งสองวันเป็นเงินท้ังส้ิน ๔๕๘,๐๐๐ บำท 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 รายงานการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.๑1 แจ้งจ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 
  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรเปิดรับสมัครนักเรียน 
เข้ำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ และได้ด ำเนินกำรเสร็จส้ินแล้ว 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

 



๑๑ 
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 ๕.12 ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Grid Public 2022 
  บริษัท ดีซีซี ซินเนอร์จี จ ำกัด ได้รับอนุญำตในกำรเผยแพร่และจัดสัมมนำหลักสูตรทฤษฎี 
Grid ท่ีได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงจำกผู้บริหำรภำครัฐและเอกชนมำ 32 ปี บริษัท ดีซีซี ซินเนอร์จี จ ำกัด จึงขอ
เชิญมหำวิทยำลัย ส่งผู้บริหำรเข้ำร่วมสัมมนำ โดยมี 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตร “นักบริหำรทีมงำน” (The Supervisory Grid Public 2022) ส ำหรับผู้บริหำร
ระดับกลำง ในวันท่ี 21 – 22 กรกฎำคม 2565 
  2. หลักสูตร “ผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงระดับสูง” (The Leadership Grid Public 2022) 
ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง ในวันท่ี 18 – 20 สิงหำคม 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.13 รายงานผลการรักษาราชการแทนอธิการบดี 
  นำยอภิชำติ สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนผลกำรรักษำ
รำชกำรแทนอธิกำรบดี ระหว่ำงวันท่ี ๒๕ – ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.14 สรุปรายงานการจัดการประชุมวิชาการ “การเสวนา เร่ือง “บทบาทสหวิทยาการ 
ในการพลิกโฉมประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน” ในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายหลักสูตรสหวิทยาการ เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565”   
  อำจำรย์ ดร.ธนิดำ สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนกำรจัดกำรประชุมวิชำกำร  
“กำรเสวนำ เรื่อง “บทบำทสหวิทยำกำรในกำรพลิกโฉมประเทศไทยให้มีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วและยั่งยืน” 
ในโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยหลักสูตรสหวิทยำกำร เพื่อขับเคล่ือนกำรวิจัยและกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565” เมื่อวันท่ี 31 พฤษภำคม 2565 ณ ห้องประชุมอำคำร 1 ช้ัน 4 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.15 สรุปรายงานประเด็นส าคัญ “การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนา      
เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ”   
  อำจำรย์ ดร.ธนิดำ สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้สรุปรำยงำนประเด็นส ำคัญ “กำรเสวนำ 
ทำงวิชำกำรในหัวข้อ “แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน (Sustainable Development) ท่ีสอดคล้อง 
กับเป้ำหมำยขององค์กำรสหประชำชำติ” เมื่อวันศุกร์ท่ี 20 พฤษภำคม 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

 



๑๒ 
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 ๕.๑6 รายงานผลการไปราชการประเทศฝร่ังเศส 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำรัตน์ ตันนิรัตร์ อำจำรย์ กลุ่มวิชำชีพครู ได้รำยงำนผลกำรไป
รำชกำรประเทศฝรั่งเศส ระหว่ำงวันท่ี ๑๙ – ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.17 รายงานผลการเข้าร่วมการประกวด Thailand World Music Championships 
  ภำควิชำตะวันตก วิทยำลัยกำรดนตรี ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกำรประกวด Thailand 
World Music Championships ของวง Itsaraphap Wind Orchestra 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.๑8 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills 
นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ทักษะอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
เพื่อพัฒนำ Soft Skills นักศึกษำด้วยกระบวนกำรวิศวกรสังคม (วศค.) ผ่ำนระบบ ZOOM ระหว่ำงวันท่ี  
๑๘ – ๒๐, ๒๕ และ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำคำร ๑ ช้ัน ๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.๑9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  ๑. สำขำวิชำกำรบัญชี ได้รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำ
สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ “สร้ำงนักบัญชีคุณภำพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)” ระหว่ำงวันท่ี  
๒๘ กุมภำพันธ์ – ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๕  
  ๒. สำขำวิชำกำรประกอบกำรธุรกิจ ได้รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ 
เพื่อยกระดับกำรจัดกำรศึกษำสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ “กิจกรรม ๑ Startup Idea ส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ดิจิทัล” และกิจกรรมท่ี ๒ กำรประกวดแผนธุรกิจเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรเชิงนวัตกรรม” โดยอบรม 
ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ระหว่ำงวันท่ี ๒๐ - ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๕ 
  3. สำขำวิชำกำรท่องเท่ียว ได้รำยงำนสรุปผลโครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับอุดมศึกษำ “เปิดประสบกำรณ์งำนบริกำรของสำยกำรบิน” ในวันท่ี 25 พฤษภำคม 2565  
ผ่ำนระบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.20 สรุปรายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับอาจารย์ และบุคลากร 
  ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้สรุปรำยงำนผลโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรระยะส้ัน Online 
ผ่ำนโปรแกรม ZOOM และ Onsite จ ำนวน ๔ โครงกำร ดังนี้ 



๑๓ 
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  ๑. กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมในส ำนักงำน และกำรตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียวตำมแนวทำง
ของกรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม วันท่ี ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๕ 
  ๒. กำรเขียนคู่มือปฏิบัติงำนจำกงำนประจ ำ ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะท่ี ๑ คู่มือปฏิบัติงำน จุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำงำนประจ ำ 
วันท่ี ๗ พฤษภำคม ๒๕๖5 
  ๓. กำรสังเครำะห์ตัวบ่งช้ีเพื่อท ำแผนกำรจัดท ำส ำนักงำนสีเขียว ตำมแนวทำงของกรมส่งเสริม
คุณภำพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม วันท่ี ๙ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
  ๔. กำรพัฒนำชุดข้อสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลตำมมำตรฐำนระดับชำติภำยใต้
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะดิจิทัลเพื่อรองรับกำรเป็น Smart university วันท่ี ๑๗ – ๑๘ พฤษภำคม 
๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.21 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รำยงำนกำรจัดโครงกำร / กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน ๓ โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. กิจกรรมเปิดบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รักษำวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๒ 
  ๒. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรจัดท ำสำรสนเทศด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๓. กิจกรรมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.22 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว  
และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  ๑. รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วยโปรแกรม 
SPSS” ขั้นต้น ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๘ ในวันอังคำรท่ี ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
  ๒. รำยงำนสรุปโครงกำรส่ือสำรภำษำจีนกลำงส ำหรับผู้ใช้บริกำรห้องสมุด (ระดับต้น)  
และโครงกำรอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศส ำหรับบัณฑิตศึกษำ รูปแบบออนไลน์ระบบ ZOOM Cloud 
Meeting 
  3. รำยงำนสรุปโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เทคนิคกำรเขียนบทควำมวิชำกำร 
และบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติและระดับนำนำชำติ (รูปแบบออนไลน์)” ในวันจันทร์ท่ี 23 
พฤษภำคม 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

 



๑๔ 
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 ๕.23 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว  
และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  1. รำยงำนกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกิจกรรมระหว่ำงมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ องค์กรและหน่วยงำนในประเทศและต่ำงประเทศภำยใต้กำรด ำเนินกำร ของ
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕  
  2. รำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมด้ำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรภำยใต้ 
กำรด ำเนินกำรของส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 เมื่อวันพุธท่ี  
11 พฤษภำคม 2565 
  3.  ร ำยงำนผลกำรด ำ เนินงำน โครงกำรบริ กำรวิ ชำกำรพัฒนำ ศักยภำพกำร ใช้
ภำษำต่ำงประเทศส ำหรับอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ กิจกรรมกำรเพิ่มทักษะใหม่และกำรพัฒนำทักษะเดิมด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.24  รายงานโครงการ / กิจกรรม ของกองนโยบายและแผน 
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  ๑. สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ทบทวนยุทธศำสตร์ และ 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันศุกร์ท่ี 
6 พฤษภำคม 2565  
  ๒. สรุปผลควำมพึงพอใจต่อโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 
ของหน่วยงำน (คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรแผนปฏิบัติกำรงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566” เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนำยน 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.25 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว  
และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
  ๑. นำยกฤษฎำ  กำญจนวงศ์ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำขำวิชำภำษำไทย (ค.บ.) ได้สรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือหน่วยงำนภำยนอกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน : พัฒนำ
คุณลักษณะนักศึกษำ “กำรสัมมนำออนไลน์ : เติมไฟให้ครูยุคใหม่ สร้ำงแรงบันดำลใจเพื่อก้ำวสู่ทักษะ 
ควำมเป็นครูในศตวรรษท่ี 21” ในวันอังคำรท่ี 10 พฤษภำคม 2565  
  ๒. สำขำวิชำสังคมศึกษำ ได้สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิต: กำรศึกษำสัมมนำวิชำกำรสังคมศึกษำ ส่องประวัติศำสตร์ผ่ำนแบบเรียน 
(ไทย) ให้กับนักศึกษำช้ันปีท่ี 1 – 4 ในวันท่ี 1 เมษำยน 2565  

มติที่ประชุม รับทรำบ 



๑๕ 
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 ๕.26 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้จัดท ำตำรำงกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นนักศึกษำใหม่ 
และกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ส ำหรับนักศึกษำใหม่ ช้ันปีท่ี 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๕.27 ขอส่งตารางสรุปการน าเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนฯ 
  ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ส่งตำรำงกำรน ำเสนอข่ำวท่ีเกี่ยวกับมหำวิทยำลัย 
ประจ ำเดือนพฤษภำคม แก่ส่ือมวลชนฯ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
 6.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน 
การสอน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า รองอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ
ทหำรลำดกระบัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำ Skill Mapping เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียน  
กำรสอน เพื่อสนับสนุนให้สถำบันอุดมศึกษำน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรจัดท ำและวิเครำะห์ Skill Mapping                
ไปใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในกำรผลิตบัณฑิตได้ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ระหว่ำงวันท่ี 27 – 30 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 – 16.00 น. (สำมำรถเลือกลงทะเบียน
ได้เพียง 1 วัน) ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง และสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้ท่ี http://bit.ly/3GzqbHB ได้ภำยในวันศุกร์ท่ี 
24 มิถุนำยน 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.2 รายงานสรุปผลการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65) 
  อาจารย์จันทรัศม์ิ  สิริวุฒินันท์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน            
แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ รำยงำนสรุปผลกำรรับสมัคร ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2565 (TCAS65) 
มีผู้มำรำยงำนตัว รวมท้ังส้ิน 2,440 คน ท้ังนี้ วันท่ี 15 มิถุนำยน 2565 จะเป็นกำรรำยงำนตัวผู้สมัคร             
รอบท่ี 4 Direct Admission ครั้งท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2565 (TCAS65) คำดว่ำปีกำรศึกษำ 2565 จะมีผู้เข้ำ
ศึกษำ จ ำนวนท้ังส้ิน 2,500 คน 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 



๑๖ 
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 6.3 การแจ้งเตือนการเปลี่ยนนโยบาย Google Workspace for Education 
  อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ          
ตำมประกำศนโยบำยกำรให้บริกำรของ Google for Education จำกเดิมท่ีให้บริกำรพื้นท่ีกำรใช้งำนแบบไม่
จ ำกัด (unlimited) ไปเป็นจ ำกัดพื้นท่ี 100 TB ต่อสถำบันกำรศึกษำ (Pooled Storage) โดยเฉล่ียตำมจ ำนวน
ผู้ใช้งำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ส่งผลให้พื้นท่ีกำรใช้งำนของคณำจำรย์ บุคลำกรสำย
สนับสนุนและนักศึกษำ จะถูกจ ำกัดเหลือท่ำนละไม่เกิน 4 GB ดังนั้น ผู้ใช้บริกำรควรด ำเนินกำรย้ำยข้อมูลไปยัง
พื้นท่ีบริกำรอื่น ๆ ภำยในวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 หลังจำกนั้น Google จะด ำเนินกำรลบข้อมูลในไดร์ฟ ของ
ท่ำนและไม่สำมำรถกู้คืนข้อมูลได้ 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 6.4 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 
BCG) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ด ำเนินกำรรับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร รอบท่ี 1 เริ่มวันท่ี 
17 – 21 มิถุนำยน 2565 รอบท่ี 2 วันท่ี 27 – 28 มิถุนำยน 2565 โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ท ำหน้ำท่ีคัดเลือกผู้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG (U2T for BCG) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีระยะเวลำด ำเนินกำร 3 เดือน (กรกฎำคม - 
กันยำยน 2565) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร จังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสงครำม และจังหวัดสุพรรณบุรี 
รวมจ ำนวน 85 ต ำบล รวมจ ำนวน 770 อัตรำ โดยขอควำมอนุเครำะห์ทุกหน่วยงำนส่งรำยช่ือหรือจ ำนวนคน
ท่ีต้องกำรมำปฏิบัติงำน ภำยในวันศุกร์ท่ี 24 มิถุนำยน 2565 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.5 โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาต่างประเทศ 
  อาจารย์ศุภชัย  ศรีอักษร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน       
แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศ กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเตรียมควำมพร้อมภำษำอังกฤษ เพื่อกำรสอบ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรสำกล (TOEIC) ระหว่ำงวันท่ี 15 – 17 มิถุนำยน 2565 ณ โรงเรียนจังหวัด
สุพรรณบุรี 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศส าหรับคณาจารย์และ
บุคลากร 
  อาจารย์ศุภชัย  ศรีอักษร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน         
แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ขอเรียนเชิญ คณำจำรย์และบุคลำกร เข้ำร่วม
อบรมภำษำและวัฒนธรรมจีนเพื่อกำรส่ือสำร  “โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษและ
ภำษำต่ำงประเทศส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร กิจกรรม กำรพัฒนำศักยภำพคณำจำรย์และบุคลำกร       



๑๗ 
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ด้ำนภำษำและวัฒนธรรมจีนเพื่อกำรส่ือสำร” ระหว่ำงวันท่ี 17 – 19 มิถุนำยน 2565 ณ มหำวิทยำลัย         
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.7 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม  
  อาจารย์ศุภชัย  ศรีอักษร รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน          
แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ขอเชิญชวนประชำคมชำวบ้ำนสมเด็จฯ           
ร่วมเป็นเจ้ำบ้ำนต้อนรับคณำจำรย์และนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยในกลุ่มประเทศอำเซียนสู่โครงกำร          
ค่ำยเยำวชนอำเซียนผสำนควำมร่วมมือด้ำนภำษำอังกฤษและวัฒนธรรม กับมหำวิทยำลัยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ครั้งท่ี 6 ระหว่ำงวันท่ี 23 – 30 มิถุนำยน 2565  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 6.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร MASTER TRAINER" 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "หลักสูตร MASTER TRAINER" บูรณำกำรองค์
ควำมรู้เพื่อกำรสร้ำงชุมชนนวัตกรรมสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นท่ียั่งยืน (Sustainability for All) ระหว่ำงวันท่ี 13 
และ 15 มิถุนำยน 2565 ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

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


