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การประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖4 
วันอังคารที ่๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 1๕.๐0 น. 

ณ 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  ก๋าค า   รองอธิการบดี 
5. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ ์  รองอธิการบดี 
6. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   รองอธิการบดี 
7. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   รองอธิการบดี 

 ๘. อาจารย์มรกต    ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิการบดี 
๙. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

         - 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

1. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ ์  เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายจักรชัย      ตระกูลโอสถ  เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
เริ่มประชุม  เวลา  1๕.๐๐ น. 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
 -ไม่มี-  
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้ พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย                      
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๖/๒๕64 วันจันทร์ที่ 1๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64  
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี                    
ครั้งที่ ๖/๒๕64 โดยไมมี่การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการ 

ของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ฉบับ
ที่  ๘/๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง 
 
  มหาวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ฉบับที่ ๘/๒๕๖๔  
    
มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่อง แนวทางการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ฉบับที่ 8/ 2564 ดังต่อไปนี้ 

    ตามที่ ได้มีข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ  
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และค าสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 12 /2564 ได้มีแนวปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัส มหาวิทยาลัย
จึงเห็นสมควรออกประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดังนี้ 
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  1) การจัดประชุม สัมมนา อบรม และการจัดกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มในมหาวิทยาลัย                 
ให้ด าเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดย
เคร่งครัด 
  2) ให้คณาจารย์ จัดการเรียนการสอนที่บ้าน (Work from home) และหลีกเลี่ยง                     
การเดินทางมามหาวิทยาลัยโดยไม่จ าเป็น  
  3) ในรายวิชาที่จ าเป็นต้องมีภาคปฏิบัติ หรือต้องมีการทดลองและต้องใช้ห้องปฏิบัติการหรือ 
ในรายวิชาที่มีความจ าเป็นที่อาจารย์ต้องพบนักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาเฉพาะกรณี อนุญาตให้จัดการเรียน 
การสอนในมหาวิทยาลัย ได้เท่าที่จ าเป็นในรายวิชานั้น โดยมีจ านวนนักศึกษารวมกันไม่เกิน ๒๕ คน และ                 
ให้ผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดี หรือคณบดี ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564  
เป็นต้นไป  
  4) ให้บุคลากรสายสนับสนุนสลับกันมาท างานในมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานที่บ้าน โดยมี
สัดส่วนการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา                   
ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดี                 
ที่ก ากับการปฏิบัติงานหรือก ากับดูแลมอบหมายและติดตามการท างานของบุคลากรของตนเอง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานมีความต่อเนื่องและไม่เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

  5) บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยควรได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย ๑ เข็ม 
กรณีที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ที่ประเมินตนเองพบว่าเป็นผู้มี    
ความเสี่ยงสูง ก่อนเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานให้แสดงผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ต่อหัวหน้า
หน่วยงานโดยบุคคลนั้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจได้ที่ฝ่ายพยาบาลของมหาวิทยาลัย                      
โดยลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ท่ี https://link.bsru.ac.th/6e6  

  6) ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัด
สุพรรณบุรี ให้ปฏิบัติตามประกาศศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเคร่งครัด 
  7) กรณีมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ใดๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล วินิจฉัยชี้ขาด 
  หากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ (ศปก. ศบค.) มีการประเมิน
สถานการณ์แล้วเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนหรือขยายความมาตรการในเรื่องใดเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม 
สะดวกแก่การปฏิบัติ อธิการบดีอาจพิจารณาสั่งการเพ่ิมเติมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 
 วาระท่ี 4.๒ การเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู 
สรุปเรื่อง 
 

 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพจัดงานครบรอบ ๑๒๙ ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวัน
สถาปนากรมการฝึกหัดครู ในวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
จึงน าเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณาก าหนดการ
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และรูปแบบรายละเอียดของการจัดงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู  รูปแบบ Onsite และ Online     
มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี ประสานวิทยากรภายในและภายนอก และ                   
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์
วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ด าเนินการประสานให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการฟังบรรยาย
ผ่านระบบออนไลน์ในช่วงบ่าย  
 
 วาระท่ี 4.๓ การน าเสนอแผนความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2566 

- 2570 
 
สรุปเรื่อง 
 

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ ประกอบด้วย ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 25/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1493/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีแจ้งแล้วนั้น 

 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้ด าเนินการประเมินตนเองเพ่ือการก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินที่โดดเด่นในกลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิง
พ้ืนที่ (Area-Based and Community Engagement)  และได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 ในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ ได้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและได้รับการอนุมัติ เห็นชอบจาก  
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2564 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เช่นกัน 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการน าเสนอแผนความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2566-
2570 โดยให้ลดโครงการส าคัญ (แผนปฏิบัติการรายปี) เหลือจ านวน 5 โครงการ จากจ านวนทั้งสิ้น 8 
โครงการ มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการน าส่งไปยัง สป.อว. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ต่อไป 
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 วาระท่ี 4.๔ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของงานเลขานุการ 
 
สรุปเรื่อง 
 

 งานเลขานุการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของ
งานเลขานุการ เพ่ืออ านวยความสะดวก และการเชื่อมโยงประชาสัมพันธ์งานของอธิการบดีกับทุกหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกในยุคดิจิตอล จึงน าข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๗/2564 วันอังคารที่ ๓1 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 

 

มติที่ประชุม  ๑. อนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพ่ืออ านวยความสะดวก และ
การเชื่อมโยงประชาสัมพันธ์ กับทุกหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกในยุคดิจิตอล โดยมีสมรรถนะที่เหมาะสม
เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง จ านวน  ๓ รายการ งบประมาณในวงเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าแสนบาทถ้วน)  

๑.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๕ เครื่อง งบประมาณ 
๔๕๐,๐๐๐  บาท 

๑.๒ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเอกสารจ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  
 

๒. อนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของงานเลขานุการ เพ่ืออ านวยความสะดวก 
และการเชื่อมโยงประชาสัมพันธ์ กับทุกหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกในยุคดิจิตอลโดยมีสมรรถนะที่
เหมาะสมเพ่ือประสิทธิภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๖ รายการ งบประมาณในวงเงินทั้งสิ้น 
๔๗๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องส าหรับการประชุม VDO Conference ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๑ ตัว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท 

๒.๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก ระบบปฏิบัติการ iOS iMac ส าหรับตัดต่อ
ภาพและเสียง (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า รุ่น ๒๔ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ 
บาท 

๒.๓ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท 

๒.๔ จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ ตัว 
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๒.๕ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ ตัว งบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๖ เช่าบริการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Teams (all apps) ระยะเวลา  
๑๒ เดือน จ านวน ๑ สิทธิ์ งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท 
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โดยใช้งบประมาณกลางของอธิการบดี และมอบอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี และผู้อ านวยการ  
กองนโยบายและแผน ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 วาระที่ 4.๕ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 
สรุปเรื่อง 
 

 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบัน
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมกันจัดการ
อบรม “หลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๔ และได้ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯดังกล่าว จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๗/2564 วันอังคารที่  
๓1 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบการส่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  
เฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting) จ านวน                    
5 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 6 – 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1) หลักสูตรที่ 1 “นโยบายและกลไกการเงินส าหรับการพัฒนานวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 13 -
15 กันยายน 2564  มอบ อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม รองอธิการบดี และอาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วย
อธิการบดี    
 2) หลักสูตรที่ 2 “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 
2564 มอบรองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  ผู้ช่วยอธิการบดี 

3) หลักสูตรที่ 3 “นโยบายการพัฒนาก าลังคนและการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ” ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2564 มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี 

4) หลักสูตรที่ 4 “นโยบายการพัฒนาวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมส าหรับการพัฒนา                
เชิงพ้ืนที่และชุมชน” ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2564 มอบอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์               
รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี  

5) หลักสูตรที่  5 “การทูตวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่  21 – 23 กันยายน 2564                      
มอบรองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา รองอธิการบดี     
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 วาระท่ี 4.๖ ตอบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน 
 
สรุปเรื่อง 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ข้อ ๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่
ติดตาม เร่งรัดการจ่ายทุนให้เป็นตามก าหนดเวลา กรณีนักศึกษาไม่มารับให้หาแนวทางปฏิบัติ  

กองคลังได้ด าเนินการติดตาม เร่งรัด โดยการติดต่อนักศึกษาโดยตรง และแจ้งให้คณะ 
เป็นผู้ติดตามให้ แต่ยังมีนักศึกษาที่ยังไม่ได้มาขอรับเงินทุนอีกจ านวน  ๓๔ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๕๕๐ 
บาท จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ใน
การประชุมครั้งที่ ๗/2564 วันอังคารที่ ๓1 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

มติที่ประชุม   1. เห็นชอบการตอบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน  
 2. มอบอาจารย์มรกต  ภู่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดี ด าเนินการจัดส่งข้อเสนอแนะให้กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมอบกองคลังด าเนินการน าเงินทุนที่นักศึกษายังไม่ได้มารับ  
เข้าบัญชีเงินรับฝากทุนสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 วาระท่ี 4.7 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   
                  ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สะสม ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจ าปี  
                       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สะสม ณ วันที่  
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือน าเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่  
1 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สะสม ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ 
น างบประมาณที่เหลือจากคณะครุศาสตร์ จ านวนเงิน 2 ,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
มาบริหารจัดการซื้อวัสดุให้กับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการเรียนการสอน มอบผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด าเนินการนัดหมายเชิญประชุม
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการวางแผนการจดัซื้อวัสดุตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
 



๘ 
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  วาระที่  4.๘ การขออนุ มัติ อัตราก าลัง และขอสงวนอัตราอาจารย์ เกษียณอายุราชการ  
                         ของหน่วยงาน 

สรุปเรื่อง 
 

๑. วิทยาลัยการดนตรี ขออนุมัติอัตราเพื่อจ้างอาจารย์ประจ ารองรับอัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อ
นักศึกษา และรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

๒. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ คณะวิทยาการจัดการ ขออัตรา ๑ อัตรา 
ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

๓. สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ขอส่งหลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือการ 
ขออัตรา ๑ อัตรา ต าแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขออัตราอาจารย์สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน ๑ อัตรา 

๕. สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอสงวนอัตราอาจารย์
เกษียณอายุราชการ จ านวน ๑ อัตรา แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาไทย และขอรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุทดแทนในอัตราดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๖. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ฯ แจ้งข้อมูลรายวิชา  
ที่เปิดสอนและภาระงานเพื่อยื่นขออัตราก าลังอาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลี จ านวน ๒ อัตรา 

๗. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขออัตราอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน  
๒ อัตราและเจ้าหน้าที่สนับสนุน จ านวน ๒ อัตรา 

จึงน าเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/2564 วันอังคารที่ ๓1 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

มติที่ประชุม  
๑. อนุมัติต าแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยการดนตรี จ านวน 1 อัตรา (เงินบ ารุงการศึกษา)                       

โดยอาจารย์ที่บรรจุเข้ามานั้นต้องมาเป็นศักยภาพให้กับหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ของวิทยาลัยการดนตรี 
๒. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ คณะวิทยาการจัดการ มอบ                         

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี                   
ประสานทางสาขาวิชาในการตั้งชื่อหลักสูตรใหม่ โดยขอข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นวิธีการหานักศึกษา แนวโน้ม
การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร และน าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในครั้งถัดไป 

๓. สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มอบอาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วย
อธิการบดี ด าเนินการหาข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นจ านวนอาจารย์ นักศึกษา และจุดประสงค์ของการขออัตรา
ทดแทน และน าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในครั้งถัดไป  

๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการขอข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็น 
จ านวนอาจารย์ นักศึกษา ทิศทาง แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร นโยบายในการหานักศึกษา การปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อรองรับภาระงานของอัตราที่ขอ และน าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในครั้งถัดไป 



๙ 
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๕. เห็นชอบการสงวนอัตราอาจารย์เกษียณอายุราชการ จ านวน ๑ อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย 
(ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอนุมัติต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา (เงินบ ารุงการศึกษา) เพ่ือเข้าบรรจุทดแทนในอัตราดังกล่าวให้
เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๖. อนุมัติต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
จ านวน ๑ อัตรา (เงินบ ารุงการศึกษา) โดยต าแหน่งอาจารย์อีก 1 อัตรานั้น ให้จ้างเป็นอาจารย์พิเศษ โดยใช้
เงินจากงบประมาณของสาขาวิชาฯ  

๗. อนุมัติต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน ๑ อัตรา 
(เงินบ ารุงการศึกษา) และอนุมัติต าแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน จ านวน ๑ อัตรา โดยใช้เงินจากงบประมาณของ
สาขาวิชาฯ กรณีของการขออัตราทดทนในปี พ.ศ. 2567 นั้น ให้ชะลอไปก่อน   

  
  วาระท่ี 4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการเบิกจ่าย   
                      ค่าชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
 
สรุปเรื่อง 
 

 มหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง                       
แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จึงน าเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย                  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๗/2564 วันอังคารที่ ๓1 สิงหาคม 
2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการเบิกจ่าย    
ค่าชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) มอบ อาจารย์มรกตภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีและนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล 
รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 วาระท่ี ๕.๑ การจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง 

มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(กีรติกษิณการณ์) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/2564 วันอังคารที่ ๓1 สิงหาคม 2564 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 
 
 



๑๐ 
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 วาระท่ี ๕.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (Depth Discussion)  ระหว่าง 
                      มหาวิทยาลัยกับ Times Higher Education 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs)  ซึ่งผู้ประสานงานก าหนดให้มีกิจกรรมการสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (Depth Discussion) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ Times Higher Education โดยมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 
2564 เวลา 15.00-16.30 น. แบบออนไลน์ จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกันจึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทราบ  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/2564 วันอังคารที่ ๓1 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 วาระที่ ๕.๓ การติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงส าหรับอาคารแปรรูปสมุนไพรและวิเคราะห์คุณภาพ 

จ านวน ๑ งาน และการตัดกิ่งต้นไม้ เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้า 
 
สรุปเรื่อง 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี น าเสนอเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่  
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ๒ เรื่องคือ 

  1. การติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงส าหรับอาคารแปรรูปสมุนไพรและวิเคราะห์คุณภาพ  
จ านวน 1 งาน 

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแปรรูป
สมุนไพรและวิเคราะห์คุณภาพ จ านวน 1 หลัง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระ
เกียรติฯ สนองพระราชด าริโดย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาควิชาการแพทย์แผนไทย อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองอาคาร ในบันทึกที่ อว 0643.08/2043 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เห็นควรให้ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงสูง และหนังสือที่ มท 5310.32/อทง.329 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ขอความอนุเคราะห์
อนุญาตให้มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงสูง ยอดขอ 4,636,935.47 
บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทเก้าร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)  

 ทั้งนี้สาขาวิชาฯ ได้รับเงินงบประมาณจากเงินคงคลัง – บกศ. ปี พ.ศ.2564 ในหมวด
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เรื่อง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงส าหรับอาคารแปรรูปสมุนไพรและวิเคราะห์คุณภาพ จ านวน 1 
งาน เป็นจ านวนเงิน 4,637,000 บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แล้วนั้น โดยขณะนี้ได้
ด าเนินการถึงข้ันตอนก าหนดราคากลาง ยังไม่ได้รายงานผล  

 
 
 



๑๑ 
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  2. การตัดกิ่งต้นไม้ เพ่ือติดตั้งเสาไฟฟ้า 
  ในการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงนั้นจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดเส้นทางหลักของแนวเสา
ไฟฟ้าเดิม สาขาวิชาฯ จึงขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้คู่สัญญาด าเนินการดังกล่าวเป็นจ านวนทั้งสิ้น 48 ต้น 
หรือตามความเหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน โดยหากได้รับอนุญาตเมื่อตัดแต่งกิ่งต้นไม้เสร็จ จะ
ให้คู่สัญญาด าเนินการน าเศษต้นไม้สดย้ายไปไว้ในต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทราบ  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/2564 วันอังคารที่ ๓1 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 วาระที่ ๕.๔ ตารางก าหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร 

กิจกรรม “พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น /Reskill/Up skill/New – skill” 
 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดท าตารางก าหนดการโครงการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร กิจกรรม “พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น /Reskill/ 
Up skill/New – skill” จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/2564 วันอังคารที่ ๓1 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 วาระท่ี ๖.๑ การขยายเวลาการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ในภาพรวม
ของพฤติกรรมการท างานครั้งที่ 2/2564 (รอบการประเมิน ๑ เมษายน 2๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
 
สรุปเรื่อง 
 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการขยายเวลาการประเมินบุคลากร   
โดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ในภาพรวมของพฤติกรรมการท างานครั้งที่ 2/2564 (รอบการประเมิน 
๑ เมษายน 2๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดการเดิมได้ปิดระบบตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
เวลา 23:59:59 น. และได้ด าเนินการขยายเวลาการประเมินฯ ภายในวันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา
23:59:59 น. และระบบจะปิดตัวลงเพ่ือประมวลผลข้อมูลต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 1๘.๒๐ น. 
 
      นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


