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การประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 8/๒๕๖4 
วันจันทร์ที ่27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 1๕.๐0 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ    เกณฑ์มำ  อธิกำรบดี 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน  รองอธิกำรบดี 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ    บำงเขียว  รองอธิกำรบดี 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ  ก๋ำค ำ   รองอธิกำรบดี 
5. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ ์  รองอธิกำรบดี 
6. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ  พุทธลำ   รองอธิกำรบดี 
7. อำจำรย์ ดร.ปวิช   ผลงำม   รองอธิกำรบดี 
8. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค ำสุก  ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

 9. อำจำรย์มรกต    ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๑0. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๑1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๑2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ  พันธ์โกศล  ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
13. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำงสำววรรณดี   อัศวศิลปกุล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

         - 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

1. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ ์  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
๒. นำยจักรชัย      ตระกูลโอสถ  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เริ่มประชุม  เวลา  1๕.๐๐ น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) รับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับนีแ้ล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที่ ๕/2564 วันพฤหัสบดทีี่ 14 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 09.0๐ น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
 1. วันจันทร์ที่ 27 กันยำยน 2564 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กับ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสี่พระยำ เพ่ือร่วมสร้ำงภำคีเครือข่ำย ในกำรพัฒนำ
และระดมทรัพยำกรเพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน ทุกมิติ  ในสภำวะที่ทันสมัย โดยอำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร                      
โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบดี และ อำจำรย์ มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กับ ดร.รุ่งนภำ ปุณยำนุเดช ผู้อ ำนวยกำร
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสี่พระยำ เพ่ือร่วมสร้ำงภำคีเครือข่ำย ในกำรพัฒนำและระดมทรัพยำกรเพ่ือจัดกำรเรียน
กำรสอน ทุกมิติ ในสภำวะที่ทันสมัย ภำยใต้โครงกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ภำยใต้กำรขับเคลื่อน 1 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงฯ 1 หลักสูตรพรีเมียม ณ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 2. วันอังคำรที่ 28 กันยำยน 2564 เวลำ 08.00 น. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ               
จัดกิจกรรมวันพระรำชทำนธงชำติไทย น ำโดย ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี พร้อมด้วย อำจำรย์ ดร.ปวิช 
ผลงำม รองอธิกำรบดี รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี เป็นผู้เชิญธงชำติ และ
ผู้บริหำร เข้ำร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งแต่งกำยเครื่องแบบข้ำรำชกำรกำกีคอพับแขนยำว เนื่องในวันพระรำชทำน                 
ธงชำติไทย 28 กันยำยน ของทุกปี ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2559 เห็นชอบ
ก ำหนดให้วันที่ 28 กันยำยน ของทุกปี เป็นวันพระรำชทำนธงชำติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้ง
ก ำหนดให้มีกำรชักธงและประดับธงชำติไทยในวันดังกล่ำว เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจของคนในชำติ 
และเป็นกำรน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำวุธ                  
พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 ที่ทรงพระรำชทำนธงไตรรงค์ เป็นธงชำติไทย โดยในปีนี้ ตรงกับ                     
วันอังคำรที่ 28 กันยำยน 2564 ครบรอบ 104 ปี ทั้งนี้ ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ  น ำเสนอที่ประชุมให้ พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย                      
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 7/๒๕64 วันอังคำรที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕64  
 
มติที่ประชุม   รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี                    
ครั้งที่ 7/๒๕64 โดยไมมี่กำรแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระท่ี 3.๑ การขยายเวลาการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ในภาพรวม
ของพฤติกรรมการท างานครั้งที่ 2/2564 (รอบการประเมิน ๑ เมษายน 2๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
 
สรุปเรื่อง 
 อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องกำรขยำยเวลำกำรประเมินบุคลำกร   
โดยผู้ร่วมงำน (Peer Assessment) ในภำพรวมของพฤติกรรมกำรท ำงำนครั้งที่ 2/2564 (รอบกำรประเมิน 
๑ เมษำยน 2๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔) ซึ่งก ำหนดกำรเดิมได้ปิดระบบตั้งแต่วันที่ 31 สิงหำคม 2564 
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เวลำ 23:59:59 น. และได้ด ำเนินกำรขยำยเวลำกำรประเมินฯ ภำยในวันพุธที่ ๘ กันยำยน ๒๕๖๔ เวลำ
23:59:59 น. ขณะนี้ระบบได้ปิดตัวลง และน ำส่งข้อมูลไปยังกองบริหำรงำนบุคคลเพ่ือประมวลผลข้อมูล
ต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
 วาระท่ี 3.2 การจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของงานเลขานุการ 
 
สรุปเรื่อง 
 

 งำนเลขำนุกำร กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้รับกำรอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน
ของงำนเลขำนุกำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก และกำรเชื่อมโยงประชำสัมพันธ์งำนของอธิกำรบดีกับทุก
หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกในยุคดิจิตอล จำกที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และ
ผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกันพิจำรณำ เมื่อครำวกำรประชุมครั้งที่ ๗/2564 วันอังคำรที่ ๓1 สิงหำคม 2564                 
โดยใช้งบประมำณกลำงของอธิกำรบดี ขณะนี้ได้อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
ระเบียบของมหำวิทยำลัยต่อไปที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 4.1 (ร่าง) ค าสั่งฯ เรื่อง การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วย

อธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ .. /๒๕๖๔ 
เรื่อง กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งและหน้ำที่รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี  จึงน ำเรียนให้ที่ประชุม 
คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกันพิจำณำ ในกำรประชุมครั้งที่ ๘/2564 
วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยำยน 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) ค ำสั่งฯ เรื่อง กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งและหน้ำที่รองอธิกำรบดี และผู้ช่วย
อธิกำรบดี มอบผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว ด ำเนินกำรแก้ไข ตรวจทำน และเสนออธิกำรบดี              
เพ่ือลงนำม มอบนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรประชุมชี้แจง
บุคลำกรงำนเลขำนุกำร เรื่องกำรปฎิบัติงำนในต ำแหน่งและหน้ำที่รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี  และ
น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) เพ่ือรับทรำบต่อไป  
 



๔ 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำ  http://uc.bsru.ac.th/  
OFFICE OF BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL                                                                  โทร 1018 
 

วาระที่ 4.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 

สรุปเรื่อง 
 
  ตำมที่ มหำวิทยำลั ย  ได้มีประกำศมหำวิทยำลั ยรำชภัฏบ้ ำนสมเด็ จ เจ้ ำพระยำ  
เรื่อง แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำด  
ของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘ / ๒๕๖๔ ตำมควำมที่ทรำบแล้วนั้น บัดนี้ สถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ได้ลดลง จึงน ำเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกันพิจำณำ ในกำรประชุมครั้งที่ ๘/2564 วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยำยน 
2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวทำงกำรจัดกำรเรียน           
กำรสอนและกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ฉบับที่ ๘ / ๒๕๖๔ โดยขยำยเวลำออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ตุลำคม พ.ศ. 2564                       
 
 วาระท่ี 4.3 การขออนุมัติอัตราก าลังของหน่วยงาน 
สรุปเรื่อง 
 

  ๑. กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ขออัตรำทดแทนในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี   
เนื่องด้วยนำงสำวอำรีรัตน์ เรี่ยวแรง พนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) ได้แจ้งลำออกจำกรำชกำร  
ตั้งแต่งวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ๒. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ คณะมนุษยศำสตร์ฯ มีอำจำรย์ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรภำยในสิ้น
เดือนกันยำยน ๒๕๖๔ คือ อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์  จึงท ำให้อัตรำที่คงอยู่ของอำจำรย์ในสำขำลด
ไป จึงขออนุมัติอัตรำทดแทน จ ำนวน  ๑ อัตรำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ๓. สำขำวิชำสังคมศึกษำ (ค.บ.) คณะมนุษยศำสตร์ฯ ขออัตรำอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำสังคม
ศึกษำ (ค.บ.) ทำงด้ำนกำรสอนสังคมศึกษำ จ ำนวน ๑ อัตรำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ๔. สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้ขอ
อัตรำก ำลังใหม่ทดแทนอัตรำก ำลังเดิมที่แยกไปพัฒนำหลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน ๑ อัตรำ 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  ๕. สำขำวิชำกำรประกอบกำรธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร จะมีกำรพัฒนำหลักสูตรในปี 
๒๕๖๕ จึงขออัตรำก ำลังใหม่ จ ำนวน ๑ อัตรำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

  จึงน ำเข้ำที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ร่วมกัน
พิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๔ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

 
 



๕ 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำ  http://uc.bsru.ac.th/  
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มติที่ประชุม  
๑. อนุมัติต ำแหน่งนักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 1 อัตรำ                

(เงินบ ำรุงกำรศึกษำ)   
2. อนุมัติต ำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ คณะมนุษยศำสตร์ฯ จ ำนวน ๑ อัตรำ                 

(เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) 
3. สำขำวิชำสังคมศึกษำ (ค.บ.) คณะมนุษยศำสตร์ฯ ขออัตรำอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำสังคม

ศึกษำ (ค.บ.) ทำงด้ำนกำรสอนสังคมศึกษำ จ ำนวน ๑ อัตรำ ขอข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่ได้มีกำรเกลี่ย
อัตรำก ำลังของอำจำรย์ที่อยู่ในหลักสูตรธุรกิจอิสลำมไปสังกัด ให้นับเป็นหนึ่งศักยภำพที่ปรำกฏอยู่ในหลักสูตร 
มอบ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  พิจำรณำ
ศักยภำพของอำจำรย์ที่อยู่ในหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่สำมำรถโยกย้ำยมำอยู่ในหลักสูตรสังคมศึกษำ (ค.บ.) ได้ 
เนื่องจำกมีหลักสูตรที่ใกล้เคียงเป็นจ ำนวนมำก 

4. อนุมัติต ำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กำร คณะวิทยำกำร
จัดกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ)  

5. อนุมัติต ำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำกำรประกอบกำรธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน                  
๑ อัตรำ (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ)              
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี- 
  
เลิกประชุม เวลา 17.00 น. 
 
      นำยจักรชัย  ตระกูลโอสถ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


