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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 3/๒๕63 
วันจันทร์ที ่23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 

 ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

__________________________________________________________ 
 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ลนิดำ  เกณฑ์มำ    
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ   เอ่ียมสะอำด      
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ    บำงเขียว     
4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ    ก๋ำค ำ    
5. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ    พุทธลำ       
6. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร    โชติรัตนศักดิ ์   
7. อำจำรย์ ดร.ปวิช     ผลงำม      
8. อำจำรย์มรกต     ภู่ทอง      
9. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ์      
10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี  ศิริสวัสดิ์ชัย     
11. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ  พันธ์โกศล 
12. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร. หนึ่งฤทัย   เอกธรรมทัศน์    

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร     ทองค ำสุก ติดรำชกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำงสำววรรณดี    อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 
เจ้าหน้าที่การประชุม     

1. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ ์  
2. นำยจักรชัย    ตระกูลโอสถ  
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม              
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี  
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี  
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 การประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVIT – 19) 
 
 ตำมที่อธิกำรบดีได้มอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีหำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันภัย
เพ่ือซื้อประกัน COVIT - 19 ให้บุคลำกรทั้งมหำวิทยำลัย จึงได้น ำเสนอประกันบริษัททิพยประกันภัย  
และบริษัทเมืองไทยประกันภัย เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วย
อธิกำรบดีร่วมกันพิจำรณำ ตำมเอกสำรแนบ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยเลือกซื้อประกันโควิด - 19 จำกบริษัททิพยประกันภัยในอัตรำเบี้ยประกันคนละ  
238 บำท จ ำนวน 893 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 212,534 บำท โดยเห็นชอบให้ใช้เงินจำกกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ
และสำธำรณะประโยชน์ และมอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีรวบรวมข้อมูล และมอบหมำยให้
รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
กิจกำรนักศึกษำ น ำเข้ำที่ประชุมกองทุนเพ่ือกำรศึกษำและสำธำรณะประโยชน์ และด ำเนินกำรจัดซื้อประกันฯ
ต่อไป 
 
วาระที่ 4.2 ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ช่วงเวลา 23 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 
2563 
 
 ตำมที่ได้เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ  (COVID 14) ในปัจจุบัน ท ำให้กำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆของมหำวิทยำลัยต้องมีกำรปรับรูปแบบและวิธีกำรประชุมให้มีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว จึงได้น ำเรื่องเข้ำหำรือในที่ประชุมคณะผู้บริหำร รองอธิกำรบดีและผู้ช่วย
อธิกำรบดีเพ่ือร่วมกันพิจำรณำ 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับก ำหนดกำรประชุมและรูปแบบวิธีกำร
ประชุมระหว่ำงวันที่  24 มีนำคมถึง 30 เมษำยน 2563 รำยละเอียดตำมตำรำงกำรประชุมดังต่อไปนี้ 
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วันที่ เวลา รายการประชุม ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เข้าร่วมประชุม 

หมายเหตุ 

24 มีนำคม 
2563 

13.00 – 
15.00 น. 

ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ 
ผอ.สำธิต 

1.อธิกำรบดี 
2.รองฯอำรีวรรณ 
3.รองฯเผด็จ 
4.ผช.สุปรำณี 
5.รศ.ดร.วิเชียร 
6.รศ.ดร.วโิฬฏฐ์ 
7.นำยประกฤษฎิ์ 
8.อำจำรย์
ทวีศักดิ์ 

กรรมกำรสรรหำ
ประชุมในห้อง 
คณำจำรย์และ
บุคลำกรร่วมประชุม 
Online 

 15.00 -
16.00 น. 

ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ 
ผอ.สำธิต 

1.อธิกำรบดี 
2.รองฯอำรีวรรณ 
3.รองฯเผด็จ 
4.ผช.สุปรำณี 
5.รศ.ดร.วิเชียร 
6.รศ.ดร.วโิฬฏฐ์ 
7.นำยประกฤษฎิ์ 

ประชุมในห้อง 

24 มีนำคม 
2563 

- -ประชุมคณบดี/รองคณบดี  
 

ผศ.ดร.เผด็จ ประชุมออนไลน์ 
มีกำรพัฒนำหลักสูตร
โดยให้แต่ละท่ำน
เขียนข้อเสนอแนะ/
ควำมเห็นในเล่ม 

25 มีนำคม 
2563 

- -ประชุมลงนำม MOU  
 

ผศ.ดร.ลินดำ ณ กระทรวง
วัฒนธรรม 
รถ 1 คัน 
นำยกิตติภูมิ 
นำยเมธำ 

25 มีนำคม 
2563 

- -ประชุมสอบข้อเท็จจริง อำจำรย์ ดร.ปวิช ประชุมในห้อง 

26 มีนำคม 
2563 

09.00 -
16.30 น. 

ประชุมแผนยุทธศำสตร์ 
(แผน 2564 -2569) 

1.CEO 
2.ผอ.+จนท.กอง
แผนฯ 
ประชุมในห้อง 

กรรมกำรตำมค ำสั่งฯ 
ร่วมประชุม On line 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิส่ง
ข้อเสนอแนะให้
ล่วงหน้ำ 

31 มีนำคม 
2563 

- -ประชุม KTB On line อำจำรย์ ดร.ปวิช ผ่ำนระบบ On line 
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วันที่ เวลา รายการประชุม ผู้รับผิดชอบ/

ผู้เข้าร่วมประชุม 
หมายเหตุ 

1 เมษำยน 2563 15.00 น. ประชุมกรรมกำร
ชุดครุย 

กรรมกำรชุดครุย ประชุม On line 
 

2 เมษำยน 2563 - -ประชุมสภำ
วิชำกำร  

ผศ.ดร.เผด็จ 
- 

ประชุมในห้อง 
เลื่อนเป็นวันที่  
16 เมษำยน 2563 

7 เมษำยน 2563 13.30 น. -ประชุมกฎหมำย 
 

ผศ.ดร.พิษณุ 
- 

ประชุมในห้อง 
เลื่อนเป็นวันที่  
21 เมษำยน 2563 

9 เมษำยน 2563 09.00 -
12.00 น. 

ประชุมเครือข่ำย 
นักวำงแผน 

กรรมกำรเครือข่ำย 
จนท.กองแผน 

ประชุม On line 
 

9 เมษำยน 2563 13.00 น. -ประชุม กอม. 
 

ผศ.ดร.พิษณุ 
- 

ระบบ On line 

16 เมษำยน 2563 13.30 น. -ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 4/63  

ผศ.ดร.พิษณุ 
และกรรมกำรฯ 

ประชุมในห้อง 
เลื่อนกำรประชุมเป็น
วันที่ 30 เมษำยน 
2563 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบก ำหนดกำรประชุม และวิธีกำรของกำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ในช่วงวันที่ 
23 มีนำคม 2563 – 12 เมษำยน 2563  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ไม่มี 
 

เลิกประชุม เวลา ๑3.0๐ น.  
 
 

นำยจักรชัย  ตระกูลโอสถ               ผู้จดรายงานการประชุม 
                     ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


