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การประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 5/๒๕63 
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(การประชุมออนไลน์) 

----------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบดี 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอ่ียมสะอำด รองอธิกำรบดี 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบดี 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี 
5. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี 
6. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ รองอธิกำรบดี 
7. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี 
8. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
9. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

10. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
14. นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

1. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์ พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  10.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้  

 

   



๒ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.) 
  ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดประชุมผ่ำนระบบกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 20 เมษำยน พ.ศ.  2563 เวลำ 13.30 น. โดยมีประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับ                
กำรช่วยเหลือนักศึกษำ และกำรฟื้นฟูภำวะเศรษฐกิจ  

มติที่ประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ  น ำเสนอที่ประชุมให้ พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย                      
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 4/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2563 และกำรประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2563                      

มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี 
ครั้งที่ 4/2563 และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2563  โดยไม่มี                   
กำรแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การด าเนินการช่วยเหลือบุคลากรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19)  
  สืบเนื่องสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรได้ท ำบันทึกข้อควำม ลงวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2563                
เพ่ือขอให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ก ำหนดมำตรกำรเร่งด่วนช่วยเหลือบุคลำกรด้ำนกำรด ำรงชีพ
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 ที่ประชุมได้รับทรำบข้อเสนอแนะ แนวทำงเพ่ือก ำหนด
มำตรกำรเร่งด่วนช่วยเหลือบุคลำกรด้ำนกำรด ำรงชีพ โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ด ำเนินกำร                         
ตำมข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง  

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 3.2 การเตรียมการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.)  
  สืบเนื่องมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ก ำหนดกำรประชุมวิพำกษ์                         
แผนยุทธศำสตร์ และกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ในระหว่ำงเดือนมีนำคม - 
เมษำยน พ.ศ. 2563 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในด้ำนข้อมูลต่ำงๆ รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอ่ียมสะอำด                 
รองอธิกำรบดี และทีมงำน ได้ด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูล, เอกสำร และวำระในกำรประชุม เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 3.3 การเตรียมเครื่องมือไอทีและระบบการประชุมไอทีเพื่อการประชุม  
  สืบเนื่องกำรเตรียมเครื่องมือไอทีและระบบกำรประชุมไอทีเพ่ือกำรประชุม  ที่ประชุมมีมติ 
อนุมัติงบประมำณ รหัส งบ บ.กศ. ๒๕๖๓ ผลผลิตด้ำนสังคมศำสตร์ รหัส ๒๑๑๐๑–๖๓–๐๔๐๐๒–๐๑-๐๑  
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โครงกำรส ำรองบริหำรจัดกำรทั่วไป จ ำนวน ๑,๒๓๙,๕๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนสองแสน สำมหมื่นเก้ำพัน                
ห้ำร้อยบำท) เพ่ือจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต จ ำนวน ๖๗ เครื่อง เพ่ือใช้รองรับกำรประชุมแบบออนไลน์                         
ได้ด ำเนินกำรท ำเรื่องจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2563 จะด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำ 
และท ำกำรเซตระบบต่อไป               

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 3.4 การเตรียมอัดเทป ประชุมทั้งมหาวิทยาลัย 
  สืบเนื่องกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดภำคเรียนในเรื่องกำรลงทะเบียน กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ ที่ประชุมมีมติมติที่ประชุม มอบรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี จัดเตรียมข้อมูล และ
เตรียมอัดเทป ประชุมทั้งมหำวิทยำลัย แยกตำมฝ่ำย/ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยดังนี้ 
  1) ฝ่ำยวิชำกำร เตรียมนักศึกษำลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2563, กำรช ำระ
ค่ำเทอม,กำรลดค่ำเทอม (ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ จ ำนวน 2,000 บำท) และจัดท ำนโยบำยกำรจัดกำรเรียน         
กำรสอนออนไลน์ 
  2) ฝ่ำยแผน งบประมำณ 
  3) ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  4) ฝ่ำยบริหำร 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 3.5 (ร่าง) แบบก่อสร้างสนามฟุตบอลและนันทนาการ 
  สืบเนื่อง (ร่ำง) แบบก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลและนันทนำกำร ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลและนันทนำกำร คณะกรรมกำรฯ จัดประชุม ในวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2563                   
เพ่ือประชุมหำรือกำรออกแบบก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลและนันทนำกำรโดยพิจำรณำในรำยละเอียดต่ำงๆ                    
และกำรจัดสรรงบประมำณ  

มติทีป่ระชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 
  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ก ำหนดจัดประชุม  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓                    
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำคำร ๖ ชั้น ๑๓ เวลำ ๑๓.๓๐ น. ในกำรนี้                       
ฝ่ำยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยได้จัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบวำระกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  
  ที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกันพิจำรณำ ดังนี้ 

1) 4.8 แก้ไขเป็น กำรเสนอ (แต่งตั้ง) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ 
เจ้ำพระยำ 
  2) 4.12 กำรคืนเงินนักศึกษำ 20% แก้ไขเป็น มำตรกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำ
กรณีผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ  2019 (COVID - 19) กำรคืนเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำบำงส่วน (๒๐ เปอร์เซ็นต์) 3 เทอม ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖2 , ภำคเรียนที่ 3/๒๕๖2 
และภำคเรียนที่ 1/๒๕๖๓ 
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  3) 5.1 กำรปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรม โครงกำรยุทธศำสตร์ในรูปแบบอ่ืนที่เหมำะสมกับ              
สถำนกำรณ์ COVID - 19 (งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2563) แยกเป็น 2 ส่วน งบประมำณแผ่นดินและ
งบประมำณเงินรำยได้  
  4) ให้เพ่ิมวำระสืบเนื่อง เรื่อง กำรแก้ไขหลักสูตรที่ขอควำมเห็นชอบตำมข้อเสนอแนะของ
สภำมหำวิทยำลัย  

5) 4.9 กำรขอควำมเห็นชอบหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ                    
เป็นภำษำสำกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) น ำเข้ำกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 
พฤษภำคม พ.ศ. 2563  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละวำระด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือน ำเข้ำวำระ                
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2563  

 4.2 มาตรการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษากรณีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรเยียวยำ
ช่วยเหลือนักศึกษำที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) โดยขอควำมร่วมมือให้สถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศจัดท ำมำตรกำรในกำรช่วยเหลือนักศึกษำ               
ในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ด ำเนินกำรปรับรูปแบบกำรเรียน                   
กำรสอนเป็นแบบออนไลน์เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่เชื้อ และได้ออกมำตรกำรช่วยเหลือเพ่ือลดภำระของ
ผู้ปกครองและนักศึกษำโดยพิจำรณำกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำบำงส่วน (๒๐ เปอร์เซ็นต์) ของค่ำบ ำรุง
มหำวิทยำลัย  ค่ำบ ำรุงคณะ และค่ำธรรมเนียมพัฒนำสำขำวิชำ โดยเปิดให้นักศึกษำลงทะเบียนแจ้งควำมจ ำนง
ขอคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่ำงวันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ ๑๒ 
เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนักศึกษำลงทะเบียนจ ำนวนทั้งสิ้น 10,051 คน กองคลัง  ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้
ด ำเนินกำรจัดท ำตำรำงสรุปจ ำแนกกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำบำงส่วน (๒๐ เปอร์เซ็นต์ )                            
ของค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย ค่ำบ ำรุงคณะ และค่ำธรรมเนียมพัฒนำสำขำวิชำ และสรุปยอดรวมของกำรคืนเงิน
เป็นจ ำนวน 17,984,180 บำท     

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำบำงส่วน (๒๐ เปอร์เซ็นต์) ภำคเรียนที่                     
๒/๒๕๖2 และเห็นควรให้ลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำบำงส่วน (๒๐ เปอร์เซ็นต์) ภำคเรียนที่ 3/๒๕๖2                      
ส่วนภำคเรียนที่ 1/๒๕๖๓ เห็นควรให้ลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเฉพำะนักศึกษำที่เข้ำเรียนใหม่ รหัส 63                      
เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและแผนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
โดยประมำณกำรรำยรับที่คำดว่ำจะลดลง 25 ล้ำนบำท (ส ำหรับกำรคืนและกำรลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ                 
3 ภำคเรียน) 

 4.3 การปรับลดงบประมาณแผ่นดินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  แบบสรุปค ำของบประมำณตำมโครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เสนอส ำนักงบประมำณ 
งบประมำณ 25,838,300 บำท  
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  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1) ผู้เสนอขอรับจัดสรรงบประมำณ แก้ไขเป็น ผู้เสนอขอรับจัดสรรงบประมำณ/           
ผู้กับติดตำม  
   2) 1.1 โครงกำรส่งเสริมควำมรัก ควำมสำมัคคี และวินัยของชำติ ผู้รับผิดชอบ 
แก้ไขเป็น ส ำนักงำนอธิกำรบดี กองนโยบำยและแผน 
   3) 5.1 โครงกำรสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ ประกอบกำรเรียนกำรสอนเพ่ือแก้ปัญหำ             
กำรขำดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนำดเล็ก (DLTV) ผู้รับผิดชอบ แก้ไขเป็น ส ำนักงำนอธิกำรบดี ฝ่ำยประกัน
คุณภำพ/ร่วมกับคณะ 
   4) 7.1 โครงกำรพัฒนำควำมรู้  ทักษะ ด้ำนภำษำอังกฤษในศตวรรษที่  21 
ผู้รับผิดชอบ แก้ไขเป็น ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน/ร่วมกับคณะ และผู้เสนอขอรับจัดสรร
งบประมำณ แก้ไขเป็น อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ และผอ.ส ำนักวิเทศฯ/ร่วมกับคณะ 
   5) 9.7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์และบุคลำกร 
ผู้รับผิดชอบ แก้ไขเป็น ส ำนักงำนอธิกำรบดี /ร่วมกับส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 
   6) 9.9 โครงกำรกำรพัฒนำสมรรถนะบัณฑิตด้ำนควำมรู้และทักษะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร และ ICT ผู้รับผิดชอบ แก้ไขเป็น ส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนักคอมพิวเตอร์/ร่วมกับคณะ 
   7) 9.13 โครงกำรเผยแพร่และจัดแสดงผลงำนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภำยใต้
โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบ แก้ไขเป็น ส ำนักงำนอธิกำรบดี                      
กองนโยบำยและแผน  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ด ำเนินกำรปรับแก้
ตำมข้อเสนอแนะและน ำส่งกองนโยบำยและแผน 

 4.4 แนวทางการจัดท า / เตรียมการประชุมสัมมนาวิชาการ หลักสูตรออนไลน์ 
  มหำวิทยำลัยได้จัดท ำค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 1131/2563                  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดท ำหลักสูตรออนไลน์ (MOOC)                        
ที่ได้มำตรฐำน และได้จัดท ำตำรำงก ำหนดกำรวิพำกษ์และประเมินหลักสูตรออนไลน์เพ่ือน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ควรจัดท ำแผนภูมิ/วิธีกำรและ
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม แผนภูมิแสดงรำยละเอียด ดังนี้ 1) เป้ำหมำยรำยวิชำ ประกอบด้วยรำยวิชำ
อะไรบ้ำง 2) จัดท ำตำรำงกำรประชุม/อบรม เพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจโดยจ ำแนกตำมกลุ่ม 3) ก ำหนด
ระยะเวลำในกำรจัดท ำ 4) วิพำกษ์และประเมินหลักสูตรออนไลน์เพ่ือน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ และจัดสรรรำงวัล
ให้รำยวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทำงกำรจัดท ำ / เตรียมกำรประชุมสัมมนำวิชำกำร หลักสูตรออนไลน์                      
และมอบหมำยฝ่ำยวิชำกำร จัดท ำแผนภูมิ/วิธีกำรและกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยเริ่มปฏิบัติ เดือน
พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
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 4.5  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสอบ
ปลายภาค (ออนไลน์) ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 
  สืบเนื่องจำกประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่องมำตรกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค COVID – 19 ฉบับที่ 5 (กำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์และบุคลำกรในสภำวะกำร
แพร่ระบำดของเชื้อโรค COVID - 19) ประกอบกับฝ่ำยวิชำกำรได้ก ำหนดให้มีกำรจัดสอบปลำยภำคเรียน             
ที่ 2/2562 จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรสอบปลำยภำค (ออนไลน์) ประจ ำ             
ภำคเรียนที่ 2/2562 เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักกำร (ร่ำง) ประกำศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติกำรจัดสอบปลำยภำค (ออนไลน์) 
ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2562 และมอบหมำยคณะกรรมกำรฯ ทบทวนโดยละเอียด หำกมีกำรแก้ไขให้แจ้ง            
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ และรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย และมอบหม ำย                      
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ และอำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม หำรือกำรน ำระบบกำรสอบออนไลน์ ปรับแก้
ประกำศฯ ให้สมบูรณ์ และน ำเสนออธิกำรบดีลงนำมในประกำศฯ ล ำดับต่อไป   

 4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1/2563 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง 
แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ ในภำคเรียนที่ 1/2563 จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีรำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักกำร (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง               
แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ ในภำคเรียนที่ 1/2563  และมอบหมำย
คณะกรรมกำรฯ ทบทวนโดยละเอียด หำกมีกำรแก้ไขให้แจ้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ และ               
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ และอำจำรย์ 
ดร.ปวิช ผลงำม หำรือกำรน ำระบบกำรสอบออนไลน์ ปรับแก้ประกำศฯ ให้สมบูรณ์ และน ำเสนออธิกำรบดี             
ลงนำมในประกำศฯ ล ำดับต่อไป   
 
 4.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านการ
ประกันคุณภาพและการเบิกจ่ายค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
กรณีประชุมออนไลน์ 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จะต้องด ำเนินกำร
ตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และระดับสถำบัน ระหว่ำงช่วงเดือนมิถุนำยน – พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ในช่วง
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) นั้น 
  ในกำรนี้งำนประกันคุณภำพ จึงได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรประกันคุณภำพและกำรเบิกจ่ำยค่ำประชุมปฏิบัติกำรคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน กรณีประชุมออนไลน์ ขึ้น ซึ่งประกำศดังกล่ำวได้มีควำมสอดคล้องกับกำร
ด ำเนินกำรตำมประกำศ คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ประกำศกระทรวงเทคโนโลยี



๗ 
 

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

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ           
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรณีประชุมออนไลน์ จึงเสนอ             
เข้ำท่ีประชุมคณะผู้บริหำรรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกันพิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติ 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพและกำรเบิกจ่ำยค่ำประชุมปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
กรณีประชุมออนไลน์ และมอบหมำยรองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอ่ียมสะอำด อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  
ทองค ำสุก และนิติกรตรวจสอบรำยละเอียดก่อนให้อธิกำรบดีลงนำม 

 4.๘ ขออัตราก าลังสาขาวิชาจิตวิทยา 
  ตำมหนังสือ อว 0643.06/1598 ลงวันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2562 อ้ำงถึงรำยงำนกำร
ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 8/2561 วันอังคำรที่ 2 ตุลำคม 
พ.ศ. 2561 วำระท่ี 4.5 กำรขออัตรำก ำลังสำขำวิชำจิตวิทยำ โดยมีมติท่ีประชุมว่ำจะอนุมัติกำรขออัตรำก ำลัง 
1 อัตรำเมื่อทำงมหำวิทยำลัยได้เลิกจ้ำงผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต และจะมีผู้เกษียณอำยุ
รำชกำร 1 ท่ำน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง ซึ่งเป็นประธำนหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำจิตวิทยำและกำรแนะแนว อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้สอน 
สำขำวิชำจิตวิทยำจึงขออนุมัติอัตรำก ำลัง 2 อัตรำ ในต ำแหน่งอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำจิตวิทยำ เพ่ือจัดกำร
สอนในรำยวิชำต่ำงๆ ของสำขำและเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ กำรขออัตรำก ำลังสำขำวิชำจิตวิทยำ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ     
ก๋ำค ำ ตรวจสอบข้อมูลผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลพร กองค ำ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กำญจนำ สุทธิเนียม            
ว่ำสำมำรถโอนย้ำยมำสังกัดเป็นอำจำรย์ในสำขำวิชำจิตวิทยำได้หรือไม่ หำกได้ให้ด ำเนินกำรและไม่ต้องเปิดรับ
สมัครต ำแหน่งดังกล่ำว 
  2) ตรวจสอบจ ำนวนอำจำรย์ต่อจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด รวมถึงแนวโน้มจ ำนวนนักศึกษำ         
ที่เข้ำศึกษำในสำขำวิชำจิตวิทยำ หำกมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องให้อนุมัติกำรขออัตรำก ำลังสำขำวิชำ
จิตวิทยำ จ ำนวน 2 อัตรำ หำกแนวโน้มมีจ ำนวนนักศึกษำลดน้อยลงให้อนุมัติกำรขออัตรำก ำลังสำขำวิชำ
จิตวิทยำ จ ำนวน 1 อัตรำ 

 4.๙ การทบทวน (ร่าง) พ.ร.บ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  กองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำแบบฟอร์มกำรปรับปรุงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์       
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID - 19) รำยละเอียดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยอำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอก
ธรรมทัศน์ พร้อมอธิกำรบดี ตรวจสอบรำยละเอียดอีกครั้งหลังกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย            
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี 
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 4.๑๐ โครงการสนับสนุน Smart University กรณีเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 
  อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม ได้จัดท ำโครงกำรสนับสนุน Smart University กรณีเร่งด่วน
เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID - 19) งบประมำณรวมทั้งสิ้น  
2,450,000 บำท (สองล้ำนสี่แสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
  1) ระบบจัดกำรเอกสำรประชุมออนไลน์ บน iPad 
  2) โครงกำรปรับปรุงห้อง AC Carter ให้เป็นห้องประชุม Video Conference ขนำด            
5 – 10 คน 
  3) โครงกำรปรับปรุงระบบเสียงและภำพห้องประชุม ชั้น 13 ให้รองรับ Video Conference 
ได้ 20 – 40 ที่นั่ง 
  4) โครงกำรจัดท ำระบบ PDPA (Personal Data Protection Act) ระยะที่ 1  

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักกำร โดยจะต้องหำแหล่งงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำโครงกำร
ดังกล่ำว และด ำเนินกำรในส่วนที่เร่งด่วนก่อน 

 4.1๑ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
สนับสนุนกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู้ภัย COVID - 19 
  มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดท ำค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 1132/2563  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ สนับสนุนกองทุนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สู้ภัย  
COVID - 19 จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ทรำบ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ โดยแก้ไขและเพ่ิมเติมรำยชื่อคณะกรรมกำรในค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ              
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ สนับสนุนกองทุนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ สู้ภัย COVID – 19 ดังนี้ (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอ่ียมสะอำด รองประธำน และ             
(2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ  พันธ์โกศล กรรมกำร (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี สำรสุวรรณ กรรมกำร 
  2) มอบหมำยรองศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ รองอธิกำรบดี เป็นผู้เขียนโครงกำร 
  3) ให้ตัดงบประมำณจำกบัญชีเงินค่ำสมัครสอบนักศึกษำ จ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บำท (ห้ำแสน
บำทถ้วน) และยอดเงินคงเหลือจำกกองทุนเงินบริจำคน้ ำท่วมฯ จ ำนวน ๑๘,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันบำท
ถ้วน) และจำกกองทุนสำธำรณะประโยชน์ จ ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บำท (สำมแสนบำทถ้วน) สนับสนุนกองทุน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  สู้ภัย COVID – 19 เพ่ือให้ได้ยอดรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนา
สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและวางแผนบริหารจัดการเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์ในมหาวิทยาลัย 
  มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดท ำค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 1096/2563  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรพัฒนำสนำมกีฬำให้ได้มำตรฐำนและวำงแผนบริหำรจัดกำรเพ่ิมพ้ืนที่จอด
รถยนต์ในมหำวิทยำลัย จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ทรำบ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 5.2 สรุปการประชุม รมว. อว. เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 
  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นประธำนในกำรประชุมร่วมกับที่ประชุมอธิกำรบดี (ทปอ.) ทั้ง ๔ กลุ่ม ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์ ดร.
วิจิตร ศรีสะอ้ำน ชั้น ๔ กระทรวง อว. และมีกำรประชุมผ่ำนระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีอธิกำรบดีและ      
รองอธิกำรบดีของมหำวิทยำลัยทั่วประเทศ จ ำนวน ๑๕๖ แห่ง เข้ำร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ เมษำยน พ.ศ. 
๒๕๖๓ รำยละเอียดตำมเอกสำรสรุปประเด็นกำรประชุมของรองศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี เจริญลำภนพรัตน์             
รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  และสรุปประเด็นกำรประชุมของ ดร. สุวิทย์  เมษินทรีย์    
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ และน ำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรับทรำบในกำรประชุม ครั้งที่ 4/2563 

 5.3 สรุปมาตรการการให้ความช่วยเหลือ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และสังคม ในสถานการณ์ 
COVID – 19 
  ตำมที่ได้เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 และขยำย             
วงกว้ำงขึ้นทั่วโลก โดยมีจ ำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
บุคลำกร นักศึกษำ ประชำชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและ
มหำวิทยำลัย ในกำรนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงได้ออกมำตรกำรช่วยเหลือเพ่ือบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของนักศึกษำ บุคลำกร และสังคม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มติที่ประชุม รับทรำบ และน ำเข้ำที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรับทรำบในกำรประชุม ครั้งที่ 4/2563 

 5.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสอบวัดสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรสอบวัด
สมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลของนักศึกษำระดับปริญญำตรี รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
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 5.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
สมรรถนะ และทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
  มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง นโยบำย
กำรยกระดับมำตรฐำนสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 5.6 แบบส ารวจมาตรการ กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษา ฟื้นฟูชุมชนภายหลัง โควิด 19 
  มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดท ำแบบส ำรวจมำตรกำร กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษำ ฟ้ืนฟูชุมชน
ภำยหลัง โควิด 19 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 5.7 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี 
  มหำวิทยำลัยฯ ได้มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 5.8 สรุปรายงานรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 
COVID – 19 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำสรุปรำยงำนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ในช่วงสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส COVID - 19 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 5.9 การปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมโครงการยุทธศาสตร์ในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
COVID -19 
  เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ COVID – 19 ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรกิจกรรมหยุดชะงักและไม่
สำมำรถลงพ้ืนที่ชุมชนจัดอบรมได้ตำมแผนกำรด ำเนินงำน ประกอบกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำได้รับแจ้งจำกส ำนักงบประมำณให้ทุกหน่วยงำนของรัฐพิจำรณำคืนเงินเพ่ือช่วยรัฐบำลแก้ไข
สถำนกำรณ์ COVID – 19 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกงบลงทุน ที่ยังมิได้มี            
กำรด ำเนินงำนรวมถึงงบประจ ำและอ่ืนๆ ตำมที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2563 โดยควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดี ได้มีมติพิจำรณำปรับลด
งบประมำณ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี       
จึงขอให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1) วำงแผนปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงกำรยุทธศำสตร์ในรูปแบบอ่ืนที่เหมำะสมและตอบ
ตัวชี้วัดได้ตำมเดิม เช่น จัดท ำหลักสูตรระยะสั้นเป็นวีดิทัศน์อบรมผ่ำนสื่อออนไลน์ จัดพิมพ์เอกสำรเนื้อหำและ
กำรอบรมที่เข้ำใจง่ำย มีแผนภูมิรูปภำพแสดงรูปแบบขั้นตอนที่ชัดเจน ส ำหรับแจกผู้เข้ำอบรม เป็นต้น            
(ใช้ประกอบกำรเบิกค่ำวิทยำกรและค่ำวัสดุ) 
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  2) หำกยืนยันจะด ำเนินกำรรูปแบบเดิม คำดว่ำสถำนกำรณ์ COVID – 19 อำจยุติและ
ด ำเนินกำรได้ภำยในเดือนพฤษภำคมเป็นต้นไป จะส่งผลให้มีเวลำท ำโครงกำรเพียงสำมเดือน (มิถุนำยน – 
สิงหำคม) จึงควรมีกำรเตรียมพร้อมและวำงแผนไว้เป็นอย่ำงดี ตั้งแต่ขณะนี้ 
  3) กรณีประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมโครงกำร ขอให้ส่งบันทึกข้อควำมเสนอรูปแบบ 
ที่จะปรับ และรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณตำมที่ได้รับจัดสรรใหม่ เพ่ือน ำเรียนอธิกำรบดีพิจำรณำอนุญำต
และอนุมัติภำยในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 
  สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่ลิงค์ดำวน์โหลด หรือ QR code และจัดส่งเอกสำรกลับมำที่ 
e-Mail : areewanareewan.iamsaard@gmail.com 

มติที่ประชุม รับทรำบ   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 การประชุมร่วมระหว่าง รมว.อว.กับผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ 
  รองศาสตราจรย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ได้แจ้งเรื่องกำรประชุมร่วมระหว่ำง รมว.อว.
กับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตทั่วประเทศทำงออนไลน์ สรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้  
  1) มติที่ประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต ต้องกำรให้โรงเรียนสำธิตทั่วประเทศเป็น
แบบอย่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีที่สุด เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
  2) กำรเปิด – ปิด โรงเรียนสำธิต ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหำวิทยำลัย 
  3) กำรเปิดภำคเรียน 1/2563 ของโรงเรียนสำธิต ในวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
  4) ให้มหำวิทยำลัยร่วมกับโรงเรียนสำธิตด ำเนินกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ตำมควำมเหมำะสม 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

 6.2 การเบิกจ่ายค่าสอนภาค กศ.พ. และบัณฑิตวิทยาลัย 
  เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค COVID – 19 ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียน กำร
สอนภำค กศ.พ. และบัณฑิตวิทยำลัยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบออนไลน์ ท ำให้มหำวิทยำลัยต้องจัดท ำ
แนวทำงในกำรปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยค่ำสอนภำค กศ.พ. และบัณฑิตวิทยำลัย เพ่ือให้เป็นที่เข้ำใจในรูปแบบ
เดียวกัน 

มติที่ประชุม รับทรำบ โดยให้จัดท ำแผนกำรเรียนกำรสอน (รูปแบบออนไลน์) และแนบเอกสำรประเภท
ไฟล์ หรือภำพบันทึกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบออนไลน์เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรเบิกจ่ำย  

เลิกประชุม เวลา 13.00 น. 

 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


