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             รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 2/๒๕63 

วันพุธท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 15.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบด ี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบด ี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบด ี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผดจ็ ก๋าค า รองอธิการบด ี
5. รองศาสตราจารยส์ายัณ พุทธลา รองอธิการบด ี
6. อาจารย์ ดร.สุทพิย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบด ี
7. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบด ี
8. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบด ี
9. อาจารย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี

10. อาจารย์ ดร.เพญ็พร ทองค าสกุ ผู้ช่วยอธิการบด ี
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบด ี
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบด ี
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร ์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
17. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตร ี
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
20. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
21. อาจารย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะฯ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย ์ ปานกลาง ผู้อ านวยการส านักกจิการนักศึกษา 
25. อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน ผู้อ านวยการส านักประชาสมัพันธ์ฯ 
26. อาจารย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร ์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลุสริินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
28. อาจารย์ ดร.ศริิกาญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว รักษาการผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
30. นางสาววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในการประชุม ครั้งที ่3/2563 วันพฤหสับดทีี่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา 09.00 น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบรหิารงานบุคคล 
3. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ านวยการกองคลงั 
4. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
5. นายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
6. นายกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษาการหัวหน้างานพัสด ุ
7. ดร.จ านงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
8. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

1. นางวลินเนศวร ์ ธีรการุญวงศ์ 
2. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ 
3. นางสาววรรณฤด ี แสงมาศ 
4. นางสาวภรทิพย ์ พลอาชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  15.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้    

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 แนะน าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่ 
  แนะน าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่ ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย                    
เอกธรรมทัศน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 2) อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ                
ส านักคอมพิวเตอร์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก     
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 4) อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธ์ิเขียว ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก               
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 1.2 การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  นายอภิชาติ  สิงห์ชัย รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ได้แจ้งว่าในเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยได้ทราบกรอบงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 639 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 599 ล้านบาท) 
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และในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้มีคณะกรรมการฯ ช่วยกันจัดท าโครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขอไป 2 โครงการ และได้ค าตอบมาแล้วว่าได้รับ
การคัดเลือกให้ไปน าเสนอรายละเอียดในโครงการที่ 1 เป็นวงเงินประมาณ 40 ล้านบาท นั่นหมายความว่า                   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการบริหารจัดการ คือ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2564 จ านวน 639 ล้านบาท และงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย จ านวน 40 ล้านบาท  
ส าหรับการพลิกโฉมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 1.3 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ระดับช านาญการ) 
  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวบังอร เหล่าปิ่นเพชร พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดส านัก
คอมพิวเตอร์ เลื่อนข้ันต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะเป็นระดับช านาญการ โดยทางกองนโยบายและแผนได้ให้           
ความอนุเคราะห์ขอเงินประจ าต าแหน่งระดับช านาญการ และได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับย้อนหลัง
เช่นเดียวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เป็นเงินประจ าต าแหน่งเดือนละ 3,500 บาท 
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 เรื่องก าหนดมาตรการเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน 
COVID-19 ให้สถานศึกษาปิดเรียนช่ัวคราว ตั้งแต่วันพุธที่ 18 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลาสอง
สัปดาห์ และให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และ
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.  2563 ได้ขอ
ความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อลดการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส COVID-19 โดยลด           
การเดินทางและลดการอยู่ร่วมกันของคนจ านวนมาก รวมถึงให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือให้บริหาร
จัดการให้สามารถเรียนและปฎิบัติงานที่บ้านให้ได้มากที่สุด นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตระหนักถึงผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ออกประกาศมาตรการออกมาแล้ว จ านวน 5 ฉบับ             
โดยประกาศฉบับที่ 5 ได้เน้นการก าหนดมาตรการการป้องกัน ให้มีผลเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด           
ที่ก าลังมีแนวโน้มมากขึ้น จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของอาจารย์และบคุลากรในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
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  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและแสดงความเห็น ดังน้ี 
  1) Work From Home มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาการสลับการเข้ามาท างาน 
และ Work from Home ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มรายช่ือ
ปฏิบัติงานที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
  2) ส านักคอมพิวเตอร์มีห้องบริการที่จะจัดท าสื่อออนไลน์ จ านวน 7 ห้อง และมีเจ้าหน้าที่
คอยให้บริการอาจารย์ในการจัดท าสื่อออนไลน์ 
  3) ทุกหน่วยงานควรมีบัญชีการควบคุมก ากับติดตามการยืมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะน าไป
ปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหาย  
  4) การส่งข้อมูลข่าวสาร สามารถส่งข้อมูลได้ตามปกติ ที่ เครือข่าย PR BSRU 
  5) หากนักศึกษามีความจ าเป็นต้องเข้ามหาวิทยาลัย ให้ก าหนดเวลา เข้า-ออก ระหว่างเวลา 
08.30 - 16.30 น. เท่านั้น  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ การก าหนดมาตรการเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และ
มอบหมายหัวหน้าหน่วยงานบริหารจัดการ ตามประกาศมาตรการของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ฉบับ และให้มีการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  1) การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ไม่มีการประกาศยกเลิกหรือเลื่อนการประชุม ยังคง
ด าเนินการตามปกติ  
  2) ผู้บริหารทุกระดับต้องมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามปกติ 
  3) ขอให้ผู้บริหารทุกคนดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 
  4) ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามและยึดหลักการของค าสั่ง/ประกาศ จากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ระบบการประเมินบุคลากรโดยเพื่อนร่วมงาน Peer Assessment ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ครั้งท่ี 1  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมระบบการ
ประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน Peer Assessment ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 รอบระหว่าง 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขยายเวลาประเมิน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 
2563 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 



๕ 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  http://uc.bsru.ac.th/  
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 6.2 การปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) 
  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1) ช่วงนี้อยู่ในช่วงการตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564 ควรค านึงถึงการจัดต้ังงบประมาณด้วย  
  2) การจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีที่บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ขอให้ติดตาม
และปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน  
  3) แบบฟอร์มรายช่ือปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) มอบทุกหน่วยงานด าเนินการ
เพื่อให้อธิการบดีลงนามก่อนที่จะน าไปปฏิบัติต่อไป โดยส่งแบบฟอร์มที่ส านักงานอธิการบดีโดยตรง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 6.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) ครั้งท่ี 2  
  นายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ             
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี                   
(พ.ศ. 2564 - 2568) ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.              
ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังคงด าเนินการตามปกติ โดยได้
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด าเนินการวิพากษ์แผนฯ จึงขอให้ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมโครงการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 6.4 การใช้จ่ายงบประมาณ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในสถานการณ์           
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจดัสรรงบประมาณปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมเพื่อใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามปกติ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
เลิกประชุม เวลา ๑6.30 น. 

 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


