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การประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 1/๒๕64 
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา  อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ    บางเขียว  รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ   รองอธิการบดี 
5. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์  รองอธิการบดี 
6. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   รองอธิการบดี 
7. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   รองอธิการบดี 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์มรกต    ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิการบดี 
10. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
13. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
 

 ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองคำสุก  ผู้ช่วยอธิการบดี 

   
เจ้าหน้าที่การประชุม 

1. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
1. นายจักรชัย      ตระกูลโอสถ  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

 
เริ่มประชุม  เวลา  15.00  น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยั รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดทีี่ 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 15.0๐ น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ นำเสนอที ่ประช ุมให ้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย                      
รองอธิการบดี และผู ้ช่วยอธิการบดี ครั ้งที ่ 11/๒๕63 วันที ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 13.00 น.                   
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี                    
ครั้งที่ 10/๒๕63 โดยมีการแก้ไข มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.4              
ขอเปิดสอบและสงวนอัตราว่าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
เดิม มติที่ประชุม “เห็นชอบอนุมัติการขออัตรา แต่ขอให้สงวนอัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน                 
จำนวน 1 อัตรา ส่วนการเปิดสอบบรรจุอย่างเร่งด่วนทดแทนตำแหน่งเดิมนั้น ให้ใช้งบประมาณของโครงการ 
"อว. สร้างคน สร้างงาน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ" ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม เพ ื ่อจ ้างอ ัตรากำล ังหร ืออ ัตราทดแทนจำนวน 1 - 2 อ ัตรา”                                
แก้ไขเป็น “เห็นชอบการสงวนอัตรา และอนุมัติอัตราพนักงานราชการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 
จำนวน 1 อัตรา โดยให้เปิดสอบบรรจุในรอบที่ 2/2564 มอบกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการ              
ตามระเบียบต่อไป โดยระหว่างรอการเปิดสอบบรรจุอย่างเร่งด่วนทดแทนตำแหน่งเดิมนั้น ให้ใช้งบประมาณ
ของโครงการ "อว. สร้างคน สร้างงาน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ"  ระยะที่ 3 ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจ้างอัตรากำลังหรืออัตราทดแทนจำนวน 2 อัตรา”                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   วาระที่ 4.1 รายงานเรื่องการตรวจรับงานออกแบบห้องพักอาจารย์เทคนิคการแพทย์ อาคาร 24 
ชั้นดาดฟ้า 

 
สรุปเรื่อง 
 
  กองอาคารสถานที่ได้ดำเนินการจ้างออกแบบห้องพักอาจารย์เทคนิคการแพทย์อาคาร 24  
ชั้นดาดฟ้า โดยได้คู่สัญญาคือบริษัท คเณศจิรานันท์ อาร์คิเทค จำกัด ให้เป็นผู้ออกแบบงานดังกล่าวโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงเป็นเงิน 89,991 บาท คิดจากบัญชีอัตราผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
บัญชี 1 โครงการที่จะปรับปรุงหรือก่อสร้าง ไม่ถึง 50 ล้านบาท ให้คิดในอัตราร้อยละ 4.5 ของวงเงินประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งวงเงินไว้ไม่เกิน 2,000,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติงบประมาณ บ.กศ.คงคลังในปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 1,352,000 บาท    
(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี 
และนายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมรายการ
ต่าง ๆ ที ่จะต้องใช้เง ินงบประมาณ บ.กศ.คงคลังในปี พ.ศ. 2564  ของทุกหน่วยงานอย่างเร่งด่วน                 
เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินให้ทันในรอบเดียวกัน มอบ อาจารย์มรกต                
ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประสานเพ่ือ              
นัดหมายวันและเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 และนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 
เพ่ือเข้าพิจารณาอนมุัติการใช้งบประมาณตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  วาระท่ี 4.2 การเข้าเฝ้าถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

 
สรุปเรื่อง 
  
 

 เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ณ วังสระปทุม ทรงล้มขณะออกกำลัง ทรงมีพระ
อาการปวดบริเวณที่ข้อพระบาททั้งสองข้าง ไม่สามารถทรงพระดำเนินได้ตามปกติ  สำนักพระราชวังจึงได้
จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 
12.00 – 16.30 น. และในวันต่อไปเริ่ม เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การเข้าเฝ้าถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวัง               
เวลา 10.30 น. ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว ตามที่สำนักพระราชวังกำหนด โดยมีรายชื่อผู้เข้าเฝ้าถวาย
พระพร จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
  2. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน 
  7. รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา 
  8.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง 
  9. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม 
  10. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม 
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  11.อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ 
  12. อาจารย์ ดร.พรรณา  ศรสงคราม 
  13. อาจารย์มรกต  ภู่ทอง 
  14. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล 
  15. ดร.วลินเนศวร์  ธีรการุณวงศ์ 
  ๑๖. นายกิตติภูมิ  โตชัยภูมิ 
  ๑๗. นายทินภัทร  ห้วยใหญ่ 
  ๑๘. นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ 
 
  วาระท่ี 4.3 การขอความเห็นชอบในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

 
สรุปเรื่อง 
 สืบเน ื ่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช ื ้อไวร ัสโคโรน่า 2019                  
(COVID-19) นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น
เรียนผ่านระบบออนไลน์เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ จึงได้มมีาตรการการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โดย
พิจารณาการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน (๒๐ เปอร์เซ็นต์) ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ 
และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา และได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่า
ด้วยการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 พ.ศ. .... จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 14 
มกราคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุง
มหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 พ.ศ. .... และเห็นควรให้ลดค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียม
พิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาลงร้อยละ 20 (๒๐ เปอร์เซ็นต์) ในภาคเรียนที่ 2/๒๕๖3 มอบ อาจารย์มรกต  
ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือนำ (ร่าง) ระเบียบฯ ให้สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติเห็นชอบในคราวประชุมสภาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 
มกราคม พ.ศ. 2564 และออกประกาศแจ้งนักศึกษาเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป                     
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   วาระท่ี 5.1 การเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2564 

 
สรุปเรื่อง 
 
  มหาว ิทยาล ัย ได ้กำหนดการจ ัดงานว ันคล ้ายว ันพ ิราล ัย สมเด ็จเจ ้าพระยาบรมมหา 
ศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2564 เพ่ือให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงนำกำหนดการเข้าที่ประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อม ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
  
   วาระท่ี 5.2 คำกล่าวรายงาน การมอบทุนการศึกษา และรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  รองศาสตราจารย์ สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี ได้นำคำกล่าวรายงาน การมอบทุนการศึกษา 
และรายชื่อผู้เข้ารับมอบโล่เกียรติยศในงานวันคล้ายวันพิราลัย เข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิ ทยาลัย 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

วาระที่ 5.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน               
การสอนและการวัดผลประเมินผลรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 

 
สรุปเรื่อง 
 
  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ  รองอธิการบดี  ได้นำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื ่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลรูปแบบออนไลน์               
ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อแจ้งที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี                     
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
  6.1 การจัดกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ 
   
สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ  รองอธิการบดี แจ ้ งกำหนดการจ ัดก ิ จกรรม ในว ันศ ุกร ์ ที่                      
15 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. การเสวนาออนไลน์ เรื่อง "ทิศทางแนวโน้มการจัด               
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในอนาคต และนโยบายการจัดการศึกษาทั่วไปของประเทศ" ณ ห้องประชุม
ชั ้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และเวลา 13.00 – 16.30 น.                   
การประชุมเสวนา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ์ โดยผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย และขอเชิญคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมทั้งสองรายการดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
  6.2 การล้างพื้นและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นฝั่งอำนวยการ และฝั่งโรงเรียนสาธิต                   
 
สรุปเรื่อง 
 
 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 
พ.ศ. 2564 กองอารคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จะดำเนินการล้างพื้นและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นฝั่งอำนวยการ และฝั่ง โรงเรียนสาธิต เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยในช่วงเช้า ทำความสะอาดพื้นฝั่งอำนวยการและฝั่ง โรงเรียนสาธิต และในช่วง
บ่าย สข.จิรเสกข์ วัฒนมงคล (สข.นิ่ม โกวบ๊อ) จะนำทีมงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้น และบริเวณ
อาคารชั้น 1 ฝั่งอำนวยการ และฝั่งโรงเรียนสาธิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
เลิกประชุม เวลา 16.45 น. 
 
 
      นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


