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การประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 4/๒๕๖4 
วันจันทร์ที ่14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. 

ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
----------------------------------------- 

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. อาจารย์มรกต    ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 
1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองคำสุก  ผู้ช่วยอธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

 2. นายพิสิฐ    วงศ์วัฒนากูล  รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

         - 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

1. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
1. นายจักรชัย      ตระกูลโอสถ  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.25 น. 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (กบมส.) รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.0๐ น. 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 บุคลากร อว.จ้างงานพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้พบบุคลากร อว.จ้างงาน ที่ปฏิบัติงาน ณ อาคาร 6 
ชั้น 6 ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วปรากฏผลเป็นบวก ซึ่งขณะนี้ได้รับการรักษา                          
ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศให้ปิดพื้นที่อาคาร 6 ชั้น 6 ชั่วคราว 
ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรดังกล่าวปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home)     
เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ 
โดยให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณามอบหมายงานตามภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล และรายงานผลการตรวจ             
หาเชื้อของบุคลากรในสังกัดให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 
 1.2 การจัดสรรวัคซีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษา  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการจัดสรรคูปองเพื่อฉีดวัคซีน โดยได้รับ    
การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผ่านโรงพยาบาลศิริราช   
เพื่อทำการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคลากรและนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยฯ โดยในกลุ่มแรก คือบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยจะเข้ารับการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มที่สอง คือ
นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนในช่วง วันที่ 21 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และจะดำเนินการฉีดไปอย่าง
ต่อเนื่องจนครบทั้งมหาวิทยาลัยฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ นำเสนอที ่ประช ุมให ้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย                      
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 3/๒๕64 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น.             
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี                    
ครั้งที่ 3/๒๕64 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   
 วาระท่ี 3.1 การขอใช้พื้นที่เปิดกิจการของบริษัท สยาม เจ็ท เอ็กซ์เพลส จำกัด 
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สรุปเรื่อง 
 
 รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัท สยาม เจ็ท เอ็กซ์
เพลส จำกัด แจ้งการยกเลิกขอใช้พื้นที่เปิดกิจการเพ่ือดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งโลจิสติกส์ ให้บริการรับส่งพัสดุ
ทั่วประเทศไทย เนื่องจากได้สถานที่ดำเนินธุรกิจแล้ว 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 วาระที่ 3.2 ขออนุมัติอัตราทดแทนตำแหน่งเจ้าหน้าที ่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงาน

อธิการบดี 1 อัตรา 
 

สรุปเรื่อง 
 

  นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวต่อที ่ประชุมว่า                
การขออนุมัติอัตราทดแทนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา  นั้น 
ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดหมายประชุมบุคลากรสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เรื่องภาระงานและเหตุผล
ความจำเป็นในการขออัตราทดแทนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์                
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) จึงยังไม่เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ในระหว่างนี้                
จะดำเนินการหาข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุผลและความจำเป็นต่าง ๆ และนัดหมายประชุมบุคลากร      
สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และนำเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในครั้งถัดไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 วาระท่ี 3.3 ขออัตราเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 
สรุปเรื่อง 
  

 นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวต่อที ่ประชุมว่า                
ขณะนี ้ นางสาวภัฑรีภรณ์ วงภูธร ได้มาปฏิบัติหน้าที่ เจ ้าหน้าที ่สายสนับสนุนประจำสำนักงานคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในกรอบภาระงานของนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2564 แล้ว โดยได้แจ้งให้นางสาวภัฑรีภรณ์ วงภูธร ศึกษารายละเอียดกรอบภาระงานของนักวิชาการ
ศึกษา ไปพลางก่อน เมื่อครบกำหนดเวลา จึงจะดำเนินการจัดทำคำขอตัดโอนตำแหน่งและเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
ได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 การตรวจสอบรายช่ือคณะกรรมการประจำหน่วยงาน 
 
สรุปเรื่อง 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ และสถาบัน พ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานต่างๆ  
ได้เสนอชื่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อจัดทำคำสั่งฯ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 
2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ เรื ่องรายชื่อคณะกรรมการประจำของหน่วยงานต่าง ๆ มอบ นายพิสิฐ               
วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการศึกษาข้อมูล ประสานหน่วยงานที่ยังต้อง
ดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป 
 
  วาระท่ี 4.2 กำหนดการงานเปิดอาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และอาคารสันทนาการ

และการกีฬา วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

  มหาวิทยาลัย ได้กำหนดการเปิดอาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และอาคาร  
สันทนาการและการกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่  
14 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ กำหนดการงานเปิดอาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และอาคารสันทนาการ
และการกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยมอบหมายบุคคลที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้  
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ 
บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดูแล ประสานงานเรื่องพิธีสงฆ์  
   2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดูแลเรื ่องเอกสาร                 
การเบิกจ่าย ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย  และดูแลความเรียบร้อยในการจัด
สถานที่ให้อยู่ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)  
  3. นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ เลขานุการอธิการบดี ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ภาพ และจัดทำ             
จุลสารเกี่ยวกับการเปิดอาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และอาคารสันทนาการและการกีฬา                   
เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
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  วาระที่ 4.3 ขอสงวนอัตราและขอรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน
ทดแทนกรณีพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 
 

 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จะมีอาจารย์ประจำหลักสูตร
เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้แก่ รองศาสตราจารย์นงนุช อุณอนันต์ 
ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

 
การดำเนินการ 

  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้ขอสงวนอัตรางบประมาณ
แผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา และขอรับสมัครอาจารย์มาทดแทนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ที่ สกอ. กำหนด โดยได้กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่ต้องรับการสมัคร ดังรายละเอียดแนบ จึงนำเรียนให้                   
ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 
4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน                
1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา)                  
 
 

 วาระท่ี 4.4 ขออนุมัติเปิดรับสมัครอาจารย์ในกรณีเร่งด่วน 
 
สรุปเรื่อง 
 

  สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์  ได้ขออนุมัติเปิดรับสมัครอาจารย์ในกรณีเร่งด่วน  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรแล้วเสร็จก่อนเปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564  จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา 
ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ดำเนินการเปิดรับสมัครอาจารย์ในกรณีเร่งด่วน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนและเป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตรแล้วเสร็จก่อนเปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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 วาระท่ี 4.5 ขอสงวนอัตราเกษียณของอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู 
 
สรุปเรื่อง 
 

  กองบริหารงานบุคคล ได้ส่งบันทึก เรื่องการเตรียมความพร้อมในการวางแผนอัตรากำลังคน
กรณีบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ของคณะครุศาสตร์ที่เป็นข้าราชการจะเกษียณอายุราชการ 
จำนวน 3 ตำแหน่งนั ้น คณะครุศาสตร์จึงขอสงวนอัตราเกษียณเพื ่อเรียกบรรจุทดแทนตำแหน่งของ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา เพื่อแก้ไขปัญหากรณีอาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชาชีพครู  
ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2564 จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 
2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ รองอธิการบดี  และอาจารย์                
ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์เหตุผลและความจำเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
นำเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในครั้งถัดไป 
 
 วาระท่ี 4.6 การนำเสนอข้อมูลการขออนุมัติต่อเวลาราชการ และการขอสงวนอัตราเกษียณ 
 
สรุปเรื่อง 
 

 สาขาวิชาการประเมินและวิจัยทางการศึกษา  คณะครุศาสตร์ เสนอขออนุมัติการต่อเวลา
ราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ และเสนอขอสงวนอัตราเกษียณเพื่อทดแทน
ตำแหน่งของอาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ  

 
การดำเนินการ 

 ฝ่ายวิชาการ จึงขอนำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจาณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 
2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติท ี ่ประชุม   1.  อนุม ัต ิการต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย ์ ดร.ว ิ เช ียร อ ินทรสมพันธ์                   
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินและวิจัยทางการศึกษา มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  
ก๋าคำ รองอธิการบดี รวบรวมข้อมูล เอกสารและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  2. เห็นชอบในหลักการ เรื ่องการขอสงวนอัตราของข้าราชการที ่เกษียณอายุราชการ                   
เพื ่อทดแทนตำแหน่งของอาจารย์ทวีศักดิ ์ จงประดับเกียรติ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา                   
การประเมินและวิจัยทางการศึกษา มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ  รองอธิการบดี และอาจารย์   
ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม วิเคราะห์เหตุผลและความจำเป็น และข้อเท็จจริงตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
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 วาระท่ี 4.7 ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจอดรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 

 มหาวิทยาลัย ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบตัิใน
การจอดรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย เพื ่อนำเร ียนให้ที ่ประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 
2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจอดรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย 
โดย มอบ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี และนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบมส.) ครั้งที่ 4/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ต่อไป 

 
 วาระที่ 4.8 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 
สรุปเรื่อง 
 

 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น ดังนี้ 
  1. การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน 
  2. การบริหารพัสดุไม่รอบคอบ 
  3. การควบคุมภายในไม่รัดกุม 
 จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกัน
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2563 มอบอาจารย์ ดร.มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 วาระท่ี 4.9 (ร่าง) การสำรวจการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
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 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำ (ร่าง) การสำรวจการใช้งานเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษา เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ มอบอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ศึกษาข้อมูล พิจารณา                    
ข้อคำถามในการสำรวจความต้องการของนักศึกษา เพ่ือให้ทันก่อนการเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม 2564 

 
 วาระท่ี 4.10 แบบปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 
 
สรุปเรื่อง 
 

 มหาวิทยาลัย ได้จัดทำแบบปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 และแบบแสดงรายการ 
ปริมาณงาน และราคา เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ เรื ่องแบบปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 โดยใช้งบประมาณ                    
เงินคงคลัง บ.กศ. ที่เหลือในปี พ.ศ. 2564 มอบ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์
สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุรศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู ้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการศึกษา
รายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม และนำเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในครั้งถัดไป 
 
วาระท่ี 4.11 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคาร 20 ชั้น 4 และ 5 เพิ่มเติม 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ด้วยโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (หอพักช่อชงโค) ได้เปิดให้บริการด้านที่พักอาศัย
ให้กับ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย และได้รับมอบหมายให้ดูแล
อาคาร 20 ชั้น 4 และ 5 เพื่อให้การบริการด้านที่พักอาศัยมีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต                
ถูกสุขลักษณะ และเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ดังรายการต่อไปนี้ 

1. งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำเข้าอาคาร จำนวน 1 งาน ราคา 800,000 บาท 
2. งานติดตั้งประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ราคา 70,000 บาท 
3. งานย้าย พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศชั้น 3 จำนวน 16 เครื่อง ราคา 178,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,048,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกัน

พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 



๙ 
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มติที่ประชุม  เห็นควรให้ใช้เงินรายได้จากการบริการตามภารกิจ เนื่องจากเป็นการดาเนินงานโครงการ                  
หารายได้ของมหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  วาระท่ี ๕.1 สรุปสถานการณ์การตรวจเชิงรุก COVID -19 กลุ่มกรุงธนเหนือ และรายงาน 
                       ความคืบหน้า เรื่องการฉีดวัคซีน 
 
สรุปเรื่อง 
 
              มหาวิทยาลัย ได้สรุปสถานการณ์การตรวจเชิงรุก COVID -19 กลุ่มกรุงธนเหนือ ระหว่างวันที่  
31 พฤษภาคม – 6 มิถ ุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ ้าพระยา และรายงาน  
ความคืบหน้าเรื่องการฉีดวัคซีน เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 วาระท่ี ๕.2 ปฏิทินการดำเนินการในการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 
 
สรุปเรื่อง 
 
              มหาวิทยาลัย ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินการในการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เพ่ือนำเรียนให้ที่ประชุม
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์
ที่ 14 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 วาระท่ี ๕.3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประเภท บ.กศ. โครงการพัฒนาระบบ    
                       บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (งบกลางอธิการบดีเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจำเป็น) 
 
สรุปเรื่อง 
 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้อนุมัต ิแผนปฏิบัติ
การงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 



๑๐ 
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การดำเนินการ 
 
   กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประเภท บ.กศ. ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2564 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้เป็น
องค์กรที ่มีคุณภาพ (งบกลางอธิการบดีเพื ่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) ได้รับอนุมัติเง ินงวดที่ 1 จำนวน 
7,000,000 บาท โดยจำแนกรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
    1. โอนเปลี่ยนแปลง     จำนวน 1,246,411.24  บาท 
    2. กันเงินและขออนุมัติใช้เงินในระบบแล้ว   จำนวน 730,770.51    บาท 
    3. ผูกพันเงินในระบบแล้ว    จำนวน 711,450.51    บาท 
    4. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น     จำนวน 592,483.64    บาท 
    ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5,161,105.12 บาท 
 

   จึงนำเรียนให้ที ่ประชุมคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู ้ช ่วย
อธิการบดี ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 วาระท่ี ๕.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 
 
สรุปเรื่อง 
 
              โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ได้ปรับแผนการดำเนินกิจกรรมรายตำบลและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในโครงการ จำนวนร้อยละ ๒๕ เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู ้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK)               
ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด 19 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อำเภอเมือง
สมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภออู ่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี                   
รวม 40 ตำบล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตฝ่าวิกฤต 
โควิด 19 สนองนโยบายของกระทรวงฯ ได้แก่ การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันจากโรคติดต่อโควิด 19  
การให้ความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ และการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันการระบาด ทั้งนี้ กิจกรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามแผนงานเดิม ยังดำเนินการต่อเนื่อง จึงนำเรียนให้ 
ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 



๑๑ 
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วาระท่ี 5.5 กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564 และ 

       กิจกรรมทางวิชาการ 
 

สรุปเรื่อง 
 

  มหาว ิทยาล ัยกำหนดเปิดการเร ียนการสอนภาคเรียนที ่  1/2564 ในว ันจ ันทร์ที่   
16 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการได้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื ่อนำเข้าที ่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 
2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 วาระที่ 6.1  กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และ
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ดำเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)                  
โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14,15,16,21,22,23,24,25 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 – 18.30 น.
และวันที ่ 26 มิถ ุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องเร ียน 682 ชั ้น 8 อาคาร 100 ปี               
ศรีสุริยวงศ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 วาระท่ี 6.2  กำหนดการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการ
ประสานกับโรงพยาบาลศิริราช และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง โดยได้โควต้าระยะแรก จำนวน 750 คน 
กำหนดการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2564 รายละเอียดต่าง ๆ และรายชื่อผู้ที่ได้รับ
วัคซีนจะแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๒ 
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เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
 
 
      นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


