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การประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖4 
วันจันทร์ที ่๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 1๐.๓0 น. 

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

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

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 
๘. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 
 ๑. อาจารย์มรกต    ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิการบดี 

๒. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองคำสุก  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

         - 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

1. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายจักรชัย      ตระกูลโอสถ  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
เริ่มประชุม  เวลา  1๐.๓๐ น. 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยั รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันอังคารที ่31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 15.0๐ น. 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
 ๑. วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ โดยแต่งตั้งให้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ๒. วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้มกีารประกาศในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘                    
(ฉบับที่ ๒๘) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป                       
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด - 19 ที่มีการกลายพันธุ์                 
เป็นหลายสายพันธุ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งรัฐบาลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ                 
ได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจังในการเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจคัดกรอง การรักษาพยาบาลและ                
การเร่งรัดกำรจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มีการประเมินสถานการณ์ภายหลังการมีผล               
ใช้บังคับของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่ายังไม่อาจชะลออัตราการ
เพ่ิมของจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอาการโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง และกลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคหลายจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มต่อเนื่อง ซึ่งมักเป็นการติดเชื้อจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัวและชุมชน 
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพ่ิมเติมขึ้นจากข้อกำหนด
ที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะ               
ข้อที่ ๙ ที่เกี ่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในขณะนี้ คือ การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ                   
ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรในความรับผิดชอบดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน และมุ่งเน้น  
การปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรมโดยวิธ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที ่ส ุด เพื ่อลดจำนวนและจำกัด                        
การเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคคล รวมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคน
จำนวนมาก เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ หรือจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ พิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั ้งได้ เฉพาะเท่าที ่จำเป็นเท่านั้น                    
โดยรายละเอียดการพิจารณาต่อไปนั้นอยู่ในระเบียบวาระการประชุมถัดไป 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ นำเสนอที ่ประช ุมให ้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย                      
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕64 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 ในคราว                 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕64 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 13.0๐ น. ณ ห้องประชุม ชั ้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (การประชุมออนไลน์) 
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มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี                    
ครั้งที่ ๕/๒๕64 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 โดยมีการแก้ไข ระเบียบวาระที่ 4.8 มติที่ประชุม 
1) “หอพักช่อชงโคอู่ทองทวำรวดี” แก้ไขเป็น “หอพักช่อชงโคอู่ทอง” 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 4.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจาก

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

สรุปเรื่อง 
 
  ตามท่ี ได้มีข้อดำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และศูนย์บริหาร
สถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศบค. ได้มี

แถลงการณ์เก่ียวกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แจ้งสถานการณ์การระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น

อย่างต่อเนื่องในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและ
การบังคับใช้ เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด นั้น มหาวิทยาลัยจึง
เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ฉบับที่ ๗ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจาณา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/2564 วันจันทร์ที่ 1๙ กรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการจัด                
การเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๗ ดังนี้ 

          ๑. ให้ทุกหน่วยงานงดการจัดประชุม สัมมนา อบรม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมกลุ่ม
คนจำนวนมาก ในพื้นที่ทั้งหมด ยกเว้นการให้บริการเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณสุข และการ
ประชุมหรือการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยให้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้ามาประชุมในพื้นที่ จำนวน
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ตามมาตรการของ ศบค . และให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเคร่งครัด 
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  ๒. ให้บุคลากรงดการเดินทางออกนอกเคหะสถานและการเดินทางออกจากเขตพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒๘ ยกเว้นเฉพาะ การเดินทางเพ่ือจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์  เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค  หรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 
  ๓. ให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนที่บ้าน (work from home) หรือสื่อสารกับนักศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ทุกราชวิชา และหลีกเลี่ยงการเดินทางมามหาวิทยาลัยโดยไม่จำเป็น 
  ๔. ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) โดยบันทึกการปฏิบัติงานผ่านระบบ
ออนไลน์ (http://work.bsru.ac.th) ไปจนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการประกาศ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน
หรือกำกับดูแลมอบหมายและติดตามการทำงานของบุคลากรของตนเอง เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานมี
ความต่อเนื่องและไม่เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนต้อง
มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน หรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับการ
ปฏิบัติงาน 
  ๕. ศูนย์การศึกษาอู ่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัด
สุพรรณบุรี ให้ปฏิบัติตามประกาศศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเคร่งครัด 

  ๖. กรณีมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่
กำกับดูแล วินิจฉัยชี้ขาด 
  ทั้งนี้ ตั ้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  หรือ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  
  มอบนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการออกประกาศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร อันเนื ่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที ่ ๗ และ
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรรับทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป 
 
 วาระท่ี 4.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่นางสาวอรุณี คู่วิมล ได้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ตั้งแต่วันที่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ และสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ซึ ่งนางสาวอรุณี คู ่ว ิมล แจ้งความประสงค์ต่ออธิการบดีว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที ่ต่อไปจนครบวาระนั้น                      



๕ 
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เพ่ือให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ 
และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2547 ข้อ 5 ระบุว่า “ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการสรรหา จำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน โดยมีอธิการบดีหรือรองอธิการบดี                   
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ”      
จากสาระสำคัญตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีจึงแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหา
ผู ้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย                    
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจาณา ในการประชุมครั้งที่ ๖/2564 วันจันทร์ที่ 1๙ กรกฎาคม 
2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู ้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                  
ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 1) อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ประธานกรรมการ 
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต  ทองสิน กรรมการ 
 4) อาจารย์มรกต  ภู่ทอง  กรรมการ 
 5) อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว กรรมการ 
 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก กรรมการ 
 7) นายชาตรี  คนงานดี กรรมการ 
 8) นางสาวนันทยา   เกตุคง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 9) นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.๑ ปฏิทินกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี แจ้งปฏิทินกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ                    
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้  

 ๑) วันอังคารที ่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. การประชุมคณบดีและ                
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2564  
 ๒) วันศุกร์ที ่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. การประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรอง การต่อเวลาราชการฯ ครั้งที่ 2/2564  
 ๓) วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. การอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการของ คณาจารย์และบุคลากร กิจกรรม “การจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์
แบบ Active Learning” ครั้งที่ 2 (อบรมให้กับคณาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสาธิต)  



๖ 
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 ๔) วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. การประชุมหารือ (ร่าง) พระราช
กฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกา ว ่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยว ิทยฐานะ                           
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
กับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 ๕) วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 09.30 - 12.00 น. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
8/2564 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๒ ปฏิทินกิจกรรมของของฝ่ายนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 19 - 30 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี แจ้งปฏิทินกิจกรรมของฝ่าย
นโยบาย แผน และประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 19 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้  
 ๑) วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. การทดสอบระบบการตรวจ
ประเมินรางวัลเลิศรัฐ (ขั้นตอนที่ 2) โดยสำนกังาน ก.พ.ร. ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ (ผู้ส่งผลงานเข้า
ประกวด) เลขาฯ และเจา้หน้าที่สำนักคอมพวิเตอร์ ณ ห้องประชุมสำนักคอมพวิเตอร์  อาคาร 10 ชั้น 10 
และออนไลน์ระบบ Zoom Meeting จากสำนักงาน ก.พ.ร.  
 ๒) วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 10.30 น. การประชุมคณะกรรมการสรร
หาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ณ อาคาร 6 ชั้น 13  และออนไลน์ระบบ Zoom Meeting  
 ๓) วันพุธที ่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. การประชุมคณะกรรมการ
โครงการเผยแพร่และจัดแสดงผลงานผลิตภณัฑ์และนวัตกรรมฯ ชุดที่ 1 ณ อาคาร 6 ชั้น 13 และออนไลน์
ระบบ Zoom Meeting  
 ๔) วันศุกร์ที ่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00-08.00 น. การนัดซ้อมระบบนำเสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ คณะกรรมาธิการวุฒิสภา (สว.) ณ อาคาร 6 ชั้น 
13 และออนไลน์ ระบบ Cisco Webex Meeting จากรัฐสภา  
 ๕) วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป การนำเสนองบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา (สว.)  ณ อาคาร 6 ชั้น 13 และออนไลน์ 
ระบบ Cisco Webex Meeting จากรัฐสภา   
 ๖) วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. การประชุมคณะกรรมการ
โครงการเผยแพร่และจัดแสดงผลงานผลิตภณัฑ์และนวัตกรรมฯ ชุดที่ 2 ณ อาคาร 6 ชั้น 13 และออนไลน์
ระบบ Zoom Meeting  
 ๗) วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. การตรวจประเมินรางวลัเลิศรัฐ 
(ขั้นตอนที่ 2) โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุมสำนักคอมพวิเตอร์ ณ อาคาร 10 ชั้น 10 และออนไลน์
ระบบ Zoom Meeting จากสำนักงาน ก.พ.ร.  



๗ 
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 ๘) วันศุกร์ที ่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. การนำเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับ
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและแผนการ ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาร่างพระ ราชบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วุฒิสภา) ณ อาคาร 
6 ชั้น 13  และออนไลน์ ระบบ Cisco Webex Meeting จากรัฐสภา 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๕.๓ ปฏิทินกิจกรรมของของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 19 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
สรุปเรื่อง 
 

 อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี แจ้งปฏิทินกิจกรรมของฝ่าย ระหว่างวันที่ 
19 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้  
 ๑) วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น ๑๓  และประชุม
ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM  
 ๒) วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับ คณาจารย์และบุคลากร : การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ การเพ่ิมทักษะใหม่และ
การพัฒนาทักษะเดิม ด้านการสอน ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์  กิจกรรมที่ ๕ ผ่านระบบ ZOOM  
 ๓) วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการตัดสิน
โครงการประกวดการออกกำลังกายเพ่ือ การลดน้ำหนักรักษาสุขภาพ ณ ห้องประชุม ๕.๑ และประชุมออนไลน์ 
ผ่านระบบ ZOOM  
 ๔) วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น ๑๔ และประชุม
ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM  
 ๕) วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับ คณาจารย์และบุคลากร : การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ การเพ่ิมทักษะใหม่และ
การพัฒนาทักษะเดิม ด้านการสอน ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ กิจกรรมที่ ๖ ผ่านระบบ ZOOM  
 ๖) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ คณาจารย์และบุคลากร : การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ การเพิ่มทักษะใหม่
และการพัฒนาทักษะเดิม ด้านการสอน ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์  กิจกรรมที่ ๗ ผ่านระบบ ZOOM  
 ๗) วันศุกร์ที ่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น ๑๔ และประชุม
ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM  
 ๘) วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๔ และประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM 



๘ 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา  http://uc.bsru.ac.th/  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๕ .๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกศูนย์พ ักคอย (Community 
Isolation) ระหว่าง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑/
๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง 
 

 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงส์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวย
ความสะดวกศูนย์พักคอย (Community Isolation) ระหว่าง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑/๒๕๖๔ ต่อที่ประชุม รายละเอียดเอกสารดังแนบ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี-  
 
เลิกประชุม เวลา 1๒.๐๐ น. 
 
 
      นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


