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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. 

 (การประชุมรูปแบบออนไลน์) 
__________________________________________________________ 

 
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.เพ็ญพร     ทองค ำสุก      
10. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ์      
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี  ศิริสวัสดิ์ชัย     
12. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ  พันธ์โกศล 
13. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร. หนึ่งฤทัย   เอกธรรมทัศน์ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 
 - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำงสำววรรณดี    อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 
เจ้าหน้าที่การประชุม     

1. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ ์  
2. นำยจักรชัย    ตระกูลโอสถ  
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เริ่มประชุม เวลา 15.30 น. 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม              
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 นักศึกษำวิทยำลัยกำรดนตรี ติดเชื้อโคโรนำ (COVID - 19)  
 - วันที่ 25 มีนำคม 2563 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ออกค ำแถลง เรื่อง กำรติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID - 19) ของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำถึงสื่อมวลชน และมอบส ำนักประชำสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่ำวสำรถึง   
ทุกคนในช่องทำงสื่อออนไลน์ต่ำงๆ  
 - ระหว่ำงวันที่ 26 มีนำคม – 31 มีนำคม 2563 มหำวิทยำลัยสั่งปิดพ้ืนที่ในมหำวิทยำลัยเพ่ือท ำ
ควำมสะอำด และฆ่ำเชื้อ ภำยในบริเวณมหำวิทยำลัยฯ ทั้งหมด เพ่ือลดกำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID - 19) โดยใช้น้ ำยำฆ่ำเชื้อฉีดพ่น และเช็ดท ำควำมสะอำดพ้ืนที่สัมผัสทั้งหมด ตำมมำตรกำรเฝ้ำระวัง
และป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID - 19) 
 1.2 วันที่ 25 มีนำคม 2563 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี มหำวิทยำลัย              
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เข้ำร่วมงำนแถลงข่ำวและร่วมลงนำมในพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
(MOU) ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้ง 28 แห่ง กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ควำมร่วมมือใน                     
กำรขับเคลื่อนงำนวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                  
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีพลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีเป็นประธำน               
ในพิธีลงนำมฯ 
 1.3 เรื่องแจ้งจำกฝ่ำยต่ำงๆ 
 - ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะวิทยำกำรจัดกำร และ
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ได้ท ำบันทึกรำยงำนวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ และคณะวิทยำกำรจัดกำร มีเอกสำรขออนุมัติโครงกำร MOU โดยอธิกำรบดี มอบผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.สุริยำ พันธ์โกศล จัดท ำแบบฟอร์ม ให้คณะต่ำงๆรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร  
 - นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี แจ้งเรื่อง กำรส่งรำยงำนผลกำร
ประเมินปฏิบัติรำชกำรของทุกหน่วยงำน ขณะนี้กองบริหำรงำนบุคคลได้ด ำเนินกำรติดตำมหน่วยงำนที่ยังไม่ได้
ส่งผลดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง 
 - รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ได้รับข้อเสนอแนะ
ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  จำกผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ และ                    
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต รวมทั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทยำตำ รัตนภิญโญวำนิช และ                        
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ตัวแทนคณำจำรย์ ในส่วนของยุทธศำสตร์
ด้ำนต่ำงๆ เพ่ือน ำไปปรับปรุงแก้ไข  
 - อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ 1) กำรด ำเนินโครงกำรพลิกโฉม  
ได้จัดส่งเอกสำร และติดต่อไปยังกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เบื้องต้นได้แจ้งมำ
ว่ำจะมีกำรจัดประชุมออนไลน์ และแจ้งผลกลับมำภำยในวันที่ 30 มีนำคม 2563 ในส่วนของกรณีที่มี                  
กำรปรับแก้ จะด ำเนินกำรปรับแก้อย่ำงเร่งด่วนเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 2) กำรด ำเนินโครงกำร ITA ในขั้นตอน
แรกจะต้องด ำเนินกำรส่งรำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปีนี้ได้มีกำรปรับเปลี่ยนจ ำนวนคน รวมทั้งสิ้น                 
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400 คน เบื้องต้นได้มีกำรจัดท ำเรื่องขยำยวันในกำรจัดส่งข้อมูลในฝ่ำยต่ำงๆ และกำรรำยงำนผล                        
กำรด ำเนินงำน ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)  หำกมีผล      
กำรอนุมัตใินเรื่องดังกล่ำวจะด ำเนินกำรเรียนแจ้งให้ทรำบต่อไป 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี ครั้งที่ 3/๒๕63 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอ.ซี.   
คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี               
ครั้งที่ 3/2563 โดยไม่มีกำรแก้ไข 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ช่วงเวลา 23 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 
2563 จากผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
สรุปเรื่อง 

ตำมที่ได้เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ (COVID - 19) ในปัจจุบัน ท ำให้กำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆของมหำวิทยำลัยต้องมีกำรปรับรูปแบบและวิธีกำรประชุมให้มีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว จึงได้น ำเรื่องเข้ำหำรือในที่ประชุมคณะผู้บริหำร รองอธิกำรบดีและผู้ช่วย
อธิกำรบดีเพ่ือร่วมกันพิจำรณำ ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 23 มีนำคม 2563  
 
มติที่ประชุม   รับทรำบ กำรด ำเนินกำรประชุมตำมก ำหนดกำร และวิธีกำรของกำรประชุมของคณะกรรมกำร                 
ชุดต่ำงๆ ในช่วงวันที่ 23 มีนำคม 2563 – 12 เมษำยน 2563 โดยปรับรูปแบบกำรประชุมให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ ์
   
วาระท่ี 3.2 การประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
 
สรุปเรื่อง 
 ตำมที่อธิกำรบดีได้มอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีหำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันภัย
เพ่ือซื้อประกัน COVID - 19 ให้บุคลำกรทั้งมหำวิทยำลัย จึงได้น ำเสนอประกันบริษัททิพยประกันภัย และ
บริษัทเมืองไทยประกันภัย โดยมีมติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ เลือกซื้อประกันโควิด - 19 จำกบริษัททิพย
ประกันภัยในอัตรำเบี้ยประกันคนละ 238 บำท จ ำนวน 893 คน เป็นเงินทั้ งสิ้น 212,534 บำท                       
โดยเห็นชอบให้ใช้เงินจำกกองทุนเพ่ือกำรศึกษำและสำธำรณะประโยชน์ และมอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดีรวบรวมข้อมูล และมอบหมำยให้รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี และ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ น ำเข้ำที่ประชุมกองทุน                      
เพ่ือกำรศึกษำและสำธำรณะประโยชน์ และด ำเนินกำรจัดซื้อประกันฯต่อไป นั้น ขณะนี้ได้จัดท ำประกันให้แก่
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อำจำรย์และบุคลำกรทุกท่ำน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนำคม 2563 บริษัททิพยประกันภัยได้ตอบรับและแจ้งว่ำ                   
กำรประกันมีผลคุ้มครองตั้งแต่ 25 มีนำคม 2563 เป็นต้นมำเรียบร้อยแล้ว โดยมี กำรคุ้มครอง ดังนี้                         
1) กรณีกำรเจ็บป่วยในภำวะโคม่ำจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ได้รับควำมคุ้มครอง 100,000.-บำท                         
2) กำรรักษำพยำบำลจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ/ปี 50,000.- ในกรณีที่เกิดเหตุ ท่ำนสำมำรถยืนยัน                 
ควำมคุ้มครองด้วยบัตรประชำชนกับโรงพยำบำลในคู่สัญญำของบริษัทโดยไม่ต้องส ำรองเงินจ่ำย 
 
มติที่ประชุม   รับทรำบ กำรท ำประกันภัยไวรัสโคโรนำ (COVID – 19) ให้แก่อำจำรย์และบุคลำกรทุกคน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  การด าเนินการช่วยเหลือบุคลากรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19) 
 
สรุปเรื่อง 
 สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรได้ท ำบันทึกข้อควำมลงวันที่ 25 มีนำคม 2563 เพ่ือขอให้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดมำตรกำรเร่งด่วนช่วยเหลือบุคลำกรด้ำนกำรด ำรงชีพในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 ดังนี้ 
 1. จัดท ำประกันคุ้มครองจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 : COVID - 19) ให้กับบุคลำกรทุกประเภท 
 2. ส ำรวจบุคลำกรที่มีควำมประสงค์จะปฏิบัติงำนที่บ้ำนหรือที่มหำวิทยำลัย โดยมหำวิทยำลัยจัด
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องของกำรเดินทำงและเอกสำรที่จะน ำกลับไปท ำที่บ้ำน 
 3. ส ำหรับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนที่บ้ำน และรวมถึงที่เดินทำงมำปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease                 
2019 : COVID - 19) ซึ่งมีควำมเสี่ยงสูง ให้จ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ โดยอิงจำกระเบียบรำชกำรในพรก.ฉุกเฉิน 
 4. กรณีบุคลำกรที่ได้กู้ยืมจำกกองทุนกู้ยืมสุริยะของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ขอให้พักช ำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย เป็นระยะเวลำสูงสุด 2 เดือน เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือบุคลำกรในช่วง
COVID - 19 แพร่ระบำด เนื่องจำกสินค้ำอุปโภคและบริโภคมีรำคำสูงขึ้น 
 5. ตั้งศูนย์ประสำนงำนและเฝ้ำระวัง COVID - 19 เฉพำะกิจส ำหรับบุคลำกร นักศึกษำ ที่มีควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ยินดีให้ใช้ห้องประชุมเป็นศูนย์ 
โดยให้ศูนย์มีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยข้อมูลเพ่ือกำรปฏิบัติตัวของบุคลำกรและแนวทำงในกำรปฏิบัติเมื่อพบว่ำอยู่
ในทีเ่สี่ยง ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19  
 เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกัน
พิจำรณำ ตำมเอกสำรแนบ 
 
มติที่ประชุม   รับทรำบข้อเสนอแนะ แนวทำงเพ่ือก ำหนดมำตรกำรเร่งด่วนช่วยเหลือบุคลำกรด้ำนกำรด ำรงชีพ 
โดยทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. มหำวิทยำลัยได้เตรียมจัดท ำประกันภัยไวรัสโคโรนำ (COVID - 19) ให้แก่อำจำรย์และ
บุคลำกรทุกคน โดยได้ด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 20 มีนำคม 2563  
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 2. มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยหัวหน้ำหน่วยงำน หัวหน้ำงำนด ำเนินกำร และได้สั่งกำร เรื่อง                
กำรจัดท ำตำรำงกำรท ำงำนที่บ้ำนในช่วงที่มีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด  ตั้งแต่ประกำศ ฉบับที่  4                   
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน กรณีสถำนกำรณ์ไม่ปกติอันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำด            
ของเชื้อโรค COVID – 19 ลงวันที่  16 มีนำคม 2563  และออกค ำแถลง เรื่อง กำรติดเชื้อไวรั ส                   
โคโรน่ำ 2019 (COVID - 19) ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ลงวันที่ 25 มีนำคม 
2563 
 3. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษให้พิจำรณำเป็นเฉพำะกรณีที่จ ำเป็น และมีควำมเสี่ยงเท่ำนั้น อำทิ 
ฝ่ำยปฏิบัติกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ (เฉพำะผู้ที่มำปฏิบัติงำนตำมภำรกิจเร่งด่วน) กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ
ช่วยงำน ตรวจคัดกรอง เป็นต้น 
 4. มหำวิทยำลัย มิได้ยุติกำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำง และได้เอ้ืออ ำนวยให้มำปฏิบัติงำนสลับวัน จึงไม่น่ำจะ
กระทบต่อภำวะเศรษฐกิจของแต่ละคน อย่ำงไรก็ตำม หำกมีผู้ใดที่ได้รับผลกระทบให้ท ำหนังสือแจ้งเป็นรำย
กรณี น ำพิจำรณำในคณะกรรมกำร และผู้บริหำร ตำมล ำดับ 
 5. มหำวิทยำลัยได้เตรียมกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำน กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ              
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID – 19) เพ่ือด ำเนินกำรเรื่องนี้โดยเฉพำะ 
 
วาระที่ 4.2 การเตรียมการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) 
 
สรุปเรื่อง 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ก ำหนดกำรประชุมวิพำกษ์แผนยุทธศำสตร์ และ
กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ในระหว่ำงเดือนมีนำคม – เมษำยน 2563                
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในด้ำนข้อมูลต่ำงๆ ประกอบในกำรประชุมดังกล่ำว จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกันพิจำรณำ 
 
มติที่ประชุม  ๑) กำรประชุมจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ มอบรองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ  เอ่ียมสะอำด                  
รองอธิกำรบดี และทีมงำน ด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูล , เอกสำร และวำระในกำรประชุม และจัดประชุม
ออนไลน์ คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีเพ่ือปรับแผน ฯ ในวันศุกร์ที่ 27 
มีนำคม 2563 เริ่มเวลำ 13.00 น.  
  ๒) กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรของมหำวิทยำลัย (กอม.) มอบ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์   
ดร.พิษณุ บำงเขียว รองอธิกำรบดี และทีมงำน ด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูล, เอกสำร และวำระในกำรประชุม 
และจัดประชุมออนไลน์คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษำยน 2563 
เริ่มเวลำ 09.00 น. 
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วาระท่ี 4.3 การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID - 19) 
 
สรุปเรื่อง 
 ตำมที่ ได้ เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ (COVID - 19 ) ในปัจจุบัน    
มหำวิทยำลัยได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในควำมเป็นอยู่ของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร จึงได้ เตรียม              
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำน กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ     
(COVID – 19) เพ่ือด ำเนินกำรเรื่องนี้โดยเฉพำะ อธิกำรบดี จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31                   
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำน                 
กำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID - 19) 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบ อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี และนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำน กำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID – 19) โดยให้มีรำยชื่อคณะกรรมกำร และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ 
 1. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ    พุทธลำ   ประธำน 
 2. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์    เครือหงษ ์ รองประธำนกรรมกำร 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ  พันธ์โกศล รองประธำนกรรมกำร 
 4. ผู้แทนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 26  เขตธนบุรี กรรมกำร 
 5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์  ปำนกลำง กรรมกำร 
 6. อำจำรย์ ดร.พรรณำ   พูนพิน  กรรมกำร 
 7. อำจำรย์ ดร.วิกรม   ศุขธนี  กรรมกำร 
 8. นำงสำวอัญชลี   โพธยำรมย์ กรรมกำร 
 9. นำงสำวนันท์ปภัทร์  ไทยก่ิง  กรรมกำร 
 10. ว่ำที่ ร.อ.บัญญัติ  เสกน ำโชค กรรมกำร 
 11. ตัวแทนชมรมสุริยะอำสำพยำบำล จ ำนวน 2 คน กรรมกำร 
 12. นำงสำววรรณดี    อัศวศิลปกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 13. นำงสำวมณฑำ   เศรษฐขจร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 14. นำยดนัยณัฐฏ์   เนตรนิธิกร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ 
 1. รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนปัญหำอันเกิดจำกกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID - 19) 
 2. ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส                 
โคโรนำ (COVID - 19) 
 3. ช่วยเหลือนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส                 
โคโรนำ (COVID - 19) 
 ๔. ให้ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ ส ำนักประชำสัมพันธ์ และสำรสนเทศ โทร 0 -
2473-700 Facebook BSRU News เว็บไซต์มหำวิทยำลัย www.bsru.ac.th และ Line Official @BSRU 
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 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หำกมีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติภำรกิจดังกล่ำว ให้เบิกจ่ำยจำก
เงินสวัสดิกำรมหำวิทยำลัย โดยผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และให้สรุปเสนอรำยงำนอธิกำรบดี                   
อย่ำงต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำเดือนละ 2 ครั้ง จนกว่ำภำรกิจจะเสร็จสิ้น  
 
วาระท่ี  ๔.๔  การเตรียมเครื่องมือไอทีและระบบการประชุมไอทีเพื่อการประชุม    
 
สรุปเรื่อง 
             
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID – 19) ส่งผลให้มหำวิทยำลัย
ต้องออกมำตรกำรเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำด โดยมีกำรงดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนมำใช้ระบบกำรเรียน
กำรสอน ออนไลน์ รวมทั้งกำรก ำหนดให้บุคลำกรใช้รูปแบบกำรท ำงำนแบบ Work  from  home และ                 
ในส่วนของกำรจัดประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เช่น  กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
(กอม.)  กำรประชุม สภำมหำวิทยำลัย กำรประชุมสภำวิชำกำร ซึ่งเป็นกำรประชุมที่ส ำคัญก็จ ำเป็นต้องปรับ
รูปแบบกำรประชุมจำกกำรประชุมในห้องประชุมเป็นกำรประชุมแบบออนไลน์ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อน
มหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง แต่เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัยยังขำดเครื่องมือไอทีที่จ ำเป็นส ำหรับ
รองรับกำรประชุมแบบออนไลน์คือเครื่อง แทปเล็ตส ำหรับคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำว จึงน ำ เข้ำพิจำรณำ                     
ในที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  
๒๖ มีนำคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์
และเห็นชอบ ให้จัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตจ ำนวน ๖๗  เครื่อง เพ่ือให้คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย  สภำมหำวิทยำลัย และสภำวิชำกำร ใช้ส ำหรับกำรประชุมในรูปแบบ
ออนไลน์  
 
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมำณ รหัส งบ บ.กศ. ๒๕๖๓ ผลผลิตด้ำนสังคมศำสตร์ รหัส ๒๑๑๐๑ – ๖๓ – 
๐๔๐๐๒ – ๐๑ - ๐๑  โครงกำรส ำรองบริหำรจัดกำรทั่วไป จ ำนวน ๑,๒๓๙,๕๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนสองแสน     
สำมหมื่นเก้ำพันห้ำร้อยบำท) เพ่ือจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต จ ำนวน  ๖๗  เครื่อง เพ่ือใช้รองรับกำรประชุม              
แบบออนไลน์ โดยมอบให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว อำจำรย์  ดร.ปวิช  ผลงำม และ                
นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ด ำเนินกำรจัดซื้อตำมระเบียบต่อไป 
 
วาระท่ี 4.5 การเตรียมอัดเทป ประชุมทั้งมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดภำคเรียนในเรื่องกำรลงทะเบียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ ซึ่งเกิดข้อร้องเรียนต่ำง ๆ จำกผู้ปกครอง นักศึกษำ ดังนั้นจึงมีกำรก ำหนดประชุมมหำวิทยำลัย เพ่ือ
ชี้แจงกฎระเบียบ มำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรบริหำรจัดกำร โดยกำรประชุมดังกล่ำวจะด ำเนินกำรโดยอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีในแต่ละฝ่ำย ด ำเนินกำรประชุมในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมภำรกิจ               
ที่รับผิดชอบ จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกันพิจำรณำ  
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มติที่ประชุม รับทรำบ มอบรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี จัดเตรียมข้อมูล และเตรียมอัดเทป ประชุม              
ทั้งมหำวิทยำลัย แยกตำมฝ่ำย/ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยดังนี้ 
 1) ฝ่ำยวิชำกำร เตรียมนักศึกษำลงทะเบียนเรียนในวันที่ 8 เมษำยน 2563 , กำรช ำระค่ำเทอม, 
กำรลดค่ำเทอม (ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ จ ำนวน 2 ,000 บำท) และจัดท ำนโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ 
 2) ฝ่ำยแผน งบประมำณ 
 3) ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 4) ฝ่ำยบริหำร 
 5) อื่นๆ กำรงดค่ำเช่ำพ้ืนที่ภำยในมหำวิทยำลัยเดือนเมษำยน 2563 ทั้งเดือน ฯลฯ 
 
วาระท่ี  ๔.๖  ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านกีฬา ส่วนที่สมทบเพิ่มเติม 
 
สรุปเรื่อง 
              มหำวิทยำลัยได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในกำรก่อสร้ำงอำคำรสันทนำกำร     
ด้ำนกีฬำ จ ำนวน  ๑  หลัง เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งอำคำรดังกล่ำวได้มีกำรก ำหนด
รำคำกลำงในกำรก่อสร้ำงเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๒,๙๐๗,๐๓๒.๖๖  บำท (ยี่สิบสองล้ำนเก้ำแสนเจ็ดพันสำมสิบสอง
บำทหกสิบหกสตำงค์) จึงมีเงินส่วนต่ำงที่ต้องสมทบเพ่ิมเติมในกำรก่อสร้ำง เป็นเงิน  ๒,๙๐๗,๐๓๒.๖๖ บำท  
(สองล้ำนเก้ำแสนเจ็ดพันสำมสิบสองบำทหกสิบหกสตำงค์)  ในกำรนี้ กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม                 
จึงขอควำมอนุเครำะห์อนุมัติวงเงินสมทบเพ่ิมเติม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๐๗,๐๓๒.๖๖ บำท (สองล้ำนเก้ำแสน             
เจ็ดพันสำมสิบสองบำทหกสิบหกสตำงค์) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรสันทนำกำรด้ำนกีฬำ   
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยสมบูรณ์  จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะผู้ บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดีและ               
ผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มีนำคม  ๒๕๖๓ เพ่ือร่วมกันพิจำรณำ 
 
มติที่ประชุม   อนุมัติ งบประมำณสมทบอำคำรสันทนำกำรด้ำนกีฬำ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รหัส งบ                
บ.กศ.๒๕๖๓ ผลผลิตด้ำนสังคมศำสตร์  รหัส ๒๑๑๐๑ – ๖๓ – ๐๔๐๐๒ – ๐๑ - ๐๑ โครงกำรส ำรองบริหำร
จัดกำรทั่วไป จ ำนวน  ๒,๙๐๗,๐๓๒.๖๖  บำท (สองล้ำนเก้ำแสนเจ็ดพันสำมสิบสองบำทหกสิบหกสตำงค์)  
เพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรสันทนำกำรด้ำนกีฬำให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1 การปฏิบัติตามประกาศต่าง ๆ ของกระทรวง ฯ ในช่วงปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) 
 
สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ อธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กำรปฏิบัติตำมระเบียบ
ข้อบังคับต่ำง ๆ ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือประกำศข อง
กรุงเทพมหำนครนั้น ในส่วนทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำประกำศปิดท ำกำรชั่วครำวระหว่ำง
วันที่ 23 มีนำคม ถึง 12 เมษำยน 2563 นั้น ไม่ได้เป็นกำรหยุดปฏิบัติรำชกำรแต่อย่ำงใด บุคลำกรทุกคน
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ยังคงปฏิบัติรำชกำรที่บ้ำน ซึ่งอยู่ในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำส่วนงำนนั้น ๆ ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิด
ควำมเสียหำย และท ำให้เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 
 
มติทีป่ระชุม รับทรำบ 
 
วาระที่ 5.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับบริษัท Microsoft              
ในการยกระดับการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
สรุปเรื่อง 
 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ อธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับบริษัท Microsoft สืบเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค
ไวรัสโควิด - 19 ขยำยวงกว้ำงขึ้นทั่วโลก กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็น
ถึงควำมปลอดภัยที่เกิดขึ้นต่อนิสิต นักศึกษำ บุคลำกร และประชำชนที่ เกี่ยวข้องกับสถำบันอุดมศึกษำ                     
จึงมีกำรวำงมำตรกำรในกำรรองรับสถำนกำรณ์โควิด - 19 ในส่วนของกำรดูแลนิสิต นักศึกษำของมหำวิทยำลัย
ทั่วประเทศ โดยให้มีกำรเรียนกำรสอนผ่ำนออนไลน์ 100% เพ่ือลดกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัสในพ้ืนที่
สำธำรณะและสถำนศึกษำ โดยในกำรน ำนวัตกรรมในกำรยกระดับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ โดยกำรใช้
เครื่องมือเฉพำะทำงแบบครบวงจรอย่ำง แอปพลิเคชัน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ กับบริกำรไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 
365 เอ 1 (Microsoft Office 365A1) บนแพลตฟอร์มระดับโลกจำกไมโครซอฟท์รองรับกำรใช้งำนบนระบบ
คลำวด์แบบไม่จ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้ เพ่ือให้มหำวิทยำลัยทั้ง 150 แห่ง และนิสิต นักศึกษำอีก 2 ล้ำนกว่ำคน ได้ใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์ ทีมส์ ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ซอฟต์แวร์ และน ำมำใช้
เป็นแพลตฟอร์มหลักส ำหรับกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย ซึ่งจะช่วยยกระดับให้กำรศึกษำนอกสถำนที่
เป็นไปในรูปแบบที่มำกกว่ำกำรประชุมทำงไกลผ่ำนวิดีโอทั่วไป 
 
มติที่ประชุม รับทรำบ มอบอำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี ศึกษำข้อมูลเพ่ือน ำมำใช้ในกำรจัด              
กำรเรียนกำรของในมหำวิทยำลัยให้เกิดประสิทธิภำพต่อไป 
 
วาระที่ 5.3 การศึกษาข้อมูลการประชุม e-Meeting กับข้อก าหนดที่กฎหมายรองรับ เพื่อการท างาน                 
ที่ต่อเนื่อง 
 
สรุปเรื่อง 
 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ อธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในปัจจุบันมหำวิทยำลัย               
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรในชุดต่ำง ๆ ที่มีค ำสั่งตำมภำรกิจ                    
ที่หลำกหลำย จึงต้องอำศัยข้อมูลและวิธีกำรจัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (e-Meeting) รวมถึง                 
กำรบังคับใช้และผลทำงกฎหมำยเพ่ือใช้ส ำหรับกำรประชุมที่ต้องกำรผลตำมกฎหมำย หรือกฎหมำยก ำหนดให้
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ต้องมีกำรประชุม รวมถึงกำรอนุมัติจ่ำยค่ำตอบแทนเพ่ือน ำมำใช้ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร 
เป็นต้น ตำมท่ีกระทรวงกำรคลังได้ประกำศ และประกำศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
มติที่ประชุม รับทรำบ มอบผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูล เพ่ือน ำมำสู่กำรประชุมในรูปแบบ e-Meeting                   
ตำมท่ีกฎหมำยรองรับส ำหรับกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย และสภำวิชำกำร เพ่ือกำรท ำงำนที่ต่อเนื่องต่อไป 
 
เลิกประชุม เวลา ๑7.3๐ น.  
 
 

นำยจักรชัย  ตระกูลโอสถ               ผู้จดรายงานการประชุม 
                     ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


