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การประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี 
5. รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี 
6. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ รองอธิการบดี 
7. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี 
8. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

10. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
14. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

1. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์
2. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ 

 
 

เริ่มประชุม  เวลา  1๕.๐๐  น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 - ไม่มี -   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ นำเสนอที ่ประช ุมให ้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย                      
รองอธิการบดี และผู ้ช ่วยอธิการบดี ครั ้งที ่ พิเศษ/๒๕63 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย                      
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 1๕.๓0 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 
พิเศษ/2563 วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 1๕.๓0 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร               
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.1 การติดตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ครั้งที่ พิเศษ/2563  
 ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการติดตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ พิเศษ/2563 และผลการดำเนินการดังกล่าว เข้าที่
ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  วาระท่ี 3.2 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดทำโครงการราชภัฏน้อมนำเกษตรวิชญา ฟื้นฟู พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก ภายใต้กรอบท่ีกำหนดของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของประชาชน บัณฑิต นักศึกษาในการเป็นนวัตกรรมทางสังคม
สร้างความเปลี่ยนให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
  2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคมด้วยศาสตร์พระราชา 
เกษตร วิชญา และการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่  
  3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือนและชุมชนที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย 
  4. เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน ในชุมชนเป้าหมาย 
 โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระท่ี 4.1 การขยายเวลาปิดทำการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  สืบเนื่องผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาได้  
มีมติให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกเป็นเวลา 1 เดือน และรัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนด  
(ราชกิจจานุเบกษา) ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่4) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่  
26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบการขยายเวลาปิดทำการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ตั้งแต่วันที่                 
1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที ่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยกำหนดมาตรการเร ื ่อง การปรับ                   
การปฏิบัติงานของอาจารย์ และบุคลากรตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ 
 ๑. ให้ปิดการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยไปจนถึง วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 
 2. อาจารย์และบุคลากร ให้มาปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยผ่านการตรวจ  
ณ จุดคัดกรอง หน้ามหาวิทยาลัย และสวมหน้ากากอนามัย 
 3. นักศึกษาให้เรียนและติดต่ออาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ หากมีความจำเป็นสามารถติดต่อ
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย 
 4. ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื ่อง มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
COVID – 19 ฉบับที่ 7 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล 
 มอบนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโรค COVID – 19 ฉบับที่ 7 และ
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรทราบต่อไป 
 
 วาระท่ี 4.2 ขอจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 นายธีระวัฒน์ มิ ่งขวัญ ได้ส่งหนังสือขอจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นผู้ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และมีความประสงค์ขอยกเว้นค่าหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้ศึกษาสำเร็จ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 
 
มติที่ประชุม ไม่อนุมัติการขอจบการศึกษาระดับปริญญาเอกของนายธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ เนื่องจากไม่มีแนวทาง
ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่รองรับได้ 
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  วาระที่ 4.3 (ร่าง) คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะกำลังคนของ
ประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายในการพัฒนาทักษะกำลังคน
ของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต
หลังวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้ให้หน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาใน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอโครงการเพื่อร่วมการจัดทำหลักสูตร 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะกำลังคนของ
ประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต  
 
  วาระท่ี 4.4 รายงานผลการดำเนินการติดตามโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รายงานผลการดำเนินการ
ติดตามโครงการยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขอความอนุเคราะห์ ผู ้รับผิดชอบ
โครงการยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่งข้อมูล การรายงานผลการดำเนินการติดตามโครงการ
ยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงกับสำนักงบประมาณ 
และประกอบการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงนำเข้าที่ประชุม 
คณะผู้บริหาร รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 
28 พฤษภาคม 2563 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการติดตามโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 
วาระท่ี 4.5 ขออนุมัติการจัดซื้อ จ้าง เครื่องปรับอากาศ 
 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ขออนุมัติงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ  
จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 
6/2563 วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 
 
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดซื้อ จ้าง เครื่องปรับอากาศ โดยให้ใช้งบประมาณภายใต้ที่เคยได้รับการอนุมัติ                
ในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ดำเนินการของบประมาณเงินรายได้ในปี พ.ศ. 2564  
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  วาระที่ 4.6 ขออัตรากำลัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติ และโครงการบริการทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และโครงการบริการ
ทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ  เป็นงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ปัจจุบันมีปริมาณงานและจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาโครงการได้จ้างเจ้าหน้าที่นักวิเทศสัมพันธ์ 1 
อัตรา ปฏิบัติงานให้กับทั ้งสองโครงการ โดยใช้เงินส่วนหนึ่งจากโครงการบริการทางวิชาด้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ คาดว่าในปีงบประมาณ 2563 ไม่สามารถจัดสรรเงินเพ่ือการนี้ได้ แต่
ยังมีความจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิเทศสัมพันธ์ของทั้งสอง
โครงการ 
 
มติที่ประชุม อนุมัติอัตรากำลัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
และโครงการบริการทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา 
 
วาระท่ี 4.7 รายงานผลการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านการกีฬา จำนวน 1 หลัง 
 งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสันทนาการด้าน
การกีฬา จำนวน 1 หลัง โดยใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 20,000,000 บาท และแหล่ง
เงินจากเงินงบ บกศ. (คงคลัง) จำนวน 2,907,100 บาท โดยบริษัท ที-คอน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น 
จำกัด เป็นผู้ได้รับจ้าง ได้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 19,960,000 บาท คงเหลือเงินจากการประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านการกีฬา จำนวน 1 หลัง จำนวน 2,947,100 บาท จึงนำเข้าที่ประชุมคณะ
ผู้บริหาร รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่  
28 พฤษภาคม 2563 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านการกีฬา จำนวน 1 หลัง  และให้นำเงิน
คงเหลือจากการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ไปดำเนินโครงการสนับสนุน Smart University ต่อไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
  วาระที่ 4.8 โครงการสนับสนุน Smart University กรณีเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) 

 ตามที่ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 5/2563 
วาระท่ี 4.10 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่อง โครงการสนับสนุน Smart University กรณีเร่งด่วนเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยจะต้องหาแหล่งงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการดังกล่าว และดำเนินการในส่วนที่เร่งด่วนก่อน ในการนี้ ฝ่ายดำเนินการ               
ไดส้ำรวจความจำเป็นเร่งด่วนที่จำเป็นต้องดำเนินการ และได้เสนอรายละเอียดดังนี้ 
  1) โครงการปรับปรุงระบบสำหรับห้องประชุมให้รับรองการประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 
๓ โครงการ จำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ได้แก่ 
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  1.1 โครงการจัดหาระบบกล้องพร้อมไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ 
  1.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดไมค์ประชุมระบบไร้สาย สำหรับห้องประชุมอาคาร 6            
ชั้น 13 
  1.3 โครงการจัดหาระบบภาพและเสียงสำหรับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ห้องประชุม 
เอ.ซี.คาร์เตอร์ 
 2) โครงการจัดหาระบบภาพและเสียงสำหร ับการสอนผ่านระบบออนไลน์ จำนวนเงิน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 3) โครงการจัดหาระบบจัดการเอกสารประชุมออนไลน์บน iPat จำนวนเงิน 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) 
 4) โครงการปรับปรุงส่วนบริการอาคาร 6 ชั้น 5 จำนวนเงิน 407 ,100 บาท (สี่แสนเจ็ดพัน     
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 สรุปงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,907,100 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)             
จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 
6/2563 วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 
 
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณจำนวน 2,907,100 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)                 
จากเงินคงเหลือจากการประกวดราคาจ้างก่อสร้างไปดำเนินการ โครงการสนับสนุน Smart University                
กรณีเร่งด่วนเนื ่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และ                 
มอบอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
  4.9 (ร่าง) แผนการเปิดรับบุคลากร รอบท่ี 3/2563 
  กองบริหารงานบุคคลได้จัดทำ (ร่าง) แผนการเปิดรับบุคลากร รอบที่ 3/2563 ตามรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2563 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปิดรับบุคลากร รอบท่ี 3/2563 ดังนี้ 
 1) พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) จำนวนทั้งสิ้น 18 อัตรา  
  1.1 การรับสมัครโอนย้าย ฯ จำนวน 13 อัตรา 
   1.1.1 สายวิชาการ จำนวน 9 อัตรา 
   1.1.2 สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา 
  1.2 การรับสมัครบุคลากรภายนอก จำนวน ๕ อัตรา (คุณสมบัติต้องสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 
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   1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 
อัตรา 
 
   1.2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๑ 
อัตรา 
   1.2.3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา 
   1.2.4 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี จำนวน 1 อัตรา 
   1.2.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ.5 ปี) 
จำนวน 1 อัตรา 
 2) พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา)  
  2.1 สายวิชาการ 
   2.1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 
   2.1.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) จำนวน 
1 อัตรา 
  2.2 อาจารย์ชาวต่างชาติ 
   2.2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศ.ศ.บ. 4 ปี)
จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
   2.2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) จำนวน  
1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
   2.2.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) จำนวน            
1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
   2.2.4 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
   ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาเคมี 
มอบอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม  รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย                
เอกธรรมทัศน์ หาข้อมูลและความจำเป็นเร่งด่วน และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร และ
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มอบรองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด และอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม 
หาข้อมูล และความจำเป็นเร่งด่วน 
  2.3 สายสนับสนุน 
   2.3.1 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จำนวน 1 อัตรา 
   2.3.2 สังกัดสำนักวิเทศสัมพันธ์  ฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (โครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 วาระที่ 5.1 ประกาศฯ และระเบียบฯที่ผ่านการอนุมัติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั ้งที่ 
5/2563 
              ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั ้งที ่ 5/2563 เมื ่อวันที ่ 21 พฤษภาคม 2563  
และที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติประกาศฯ และระเบียบฯ ต่างๆ ที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามเรียบร้อย
แล้ว รวมทั้งที ่ลงนามโดยอธิการบดี จึงนำเรียนให้ที ่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี  
และผู้ช่วยอธิการบดีทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 วาระท่ี 5.2 การเตรียมความพร้อมในการวางแผนอัตรากำลังคน กรณีบุคลากรเกษียณอายุราชการ 
ประจำปี 2563 
              กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้สำรวจข้อมูลการเกษียณอายุราชการของบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ  พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินบำรุงการศึกษา และลูกจ้าง
เงินบำรุงการศึกษา โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย  
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  ครั้งที่ 6/๒๕63  
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  มอบนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  เตรียม                
ความพร้อมในการวางแผนอัตรากำลังคนในอนาคตต่อไป 
 
 วาระท่ี 5.3 ข้อสังเกตของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
สรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ....  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 โดยมีความเห็นว่าร่างข้อบังคับมีหลักการและสาระสำคัญที่ทำให้การบังคบัใช้
กฎหมายอาจขัดต่อหลักธรรมาภิบาล และไม่เป็นสากล อธิการบดีจึงขอให้ชะลอการปรับแก้ข้อบังคับดังกล่าว  
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  ครั้งที่ 6/๒๕63  
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 



๙ 
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วาระท่ี 5.4 การหารือเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
              อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ได้เข้าร่วมประชุมการหารือเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ของประเทศไทย จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 
6/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  มอบอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ศึกษาข้อมูล และนำเสนอวิธีการต่างๆ 
ในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 - ไม่มี -   
 
เลิกประชุม เวลา 1๗.๓0 น. 
 
 
     นายจักรชัย ตระกูลโอสถ  ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


