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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

คร้ังที่ 1/๒๕63 
วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. 

 ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

__________________________________________________________ 
 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ    
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ   เอี่ยมสะอำด      
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ    บำงเขียว     
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ    ก๋ำค ำ    
5. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ    พุทธลำ       
6. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร    โชติรัตนศักดิ์   
7. อำจำรย์ ดร.ปวิช     ผลงำม     
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์    อภิรัตน์วรเดช   
9. อำจำรย์มรกต     ภู่ทอง      
10. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ์    
11. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร    ทองค ำสุก     
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี  ศิริสวัสด์ิชัย     
13. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ  พันธ์โกศล   
14. นำงสำววรรณดี    อัศวศิลปกุล   

 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม     

1. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ ์
2. นำยจักรชัย    ตระกูลโอสถ  

 
เร่ิมประชุม เวลา 16.00 น. 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนท่ีประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม              
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.1 วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 07.00 น. ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จัดพิธี
บวงสรวงเครื่องสังเวยอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ และศำลพระภูมิ เนื่องในงำนวันคล้ำย
วันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) น ำโดย คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร 
นักศึกษำ นักเรียนโรงเรียนสำธิต และแขกผู้มีเกียรติวำงพวงมำลำสักกำระอนุสำวรีย์ฯ โดยขบวนเชิญพวงมำลำ
เข้ำสู่ลำนอนุสำวรีย์ฯ และเข้ำสู่พิธีกำรวันคล้ำยวันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) 
โดยมี ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นประธำนในพิธี                 
ถวำยพวงมำลัยคล้องดำบ วำงพวงมำลำ พร้อมจุดธูปเทียนสักกำระ ณ อนุสำวรีย์ฯ ภำยในงำนมีกำรร ำ                
ถวำยมือ กำรอ่ำนประกำศเกียรติคุณสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) กำรกล่ำวค ำปรำศรัย
และให้โอวำทแก่คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ โดย ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี มบส. และ                  
นำยเสกสรร ถนอมกิตติ นำยอ ำเภอ อ ำเภออู่ทอง พิธีมอบทุนกำรศึกษำโดย นำยไพศำล ว่องไวกลยุทธ์ 
นำยกเทศมนตรีขุนพัดเพ็ง ท้ั งนี้  คณะผู้บริหำรลงแปลงนำเกี่ยวข้ำวในแปลงนำสำธิต และเยี่ยมชม
ควำมก้ำวหน้ำกำรสร้ำงอำคำรหอพัก 6 ช้ัน ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี และช่วงเวลำ 13.00 น. คณะ
ผู้บริหำร คณำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เข้ำศึกษำดูงำนศูนย์กำรเรียนรู้สืบสำนศำสตร์
พระรำชำ เพื่อศึกษำแลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรด ำเนินงำน พร้อมน ำชมสถำนท่ีจริง ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อำคำร
สิริวรปัญญำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  
  ๑.2 วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 09.00 น. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร ครั้งท่ี ๒/2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อำคำร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และเวลำ 11.00 น. ด ำเนินงำนพิธีรับสนองพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำ                      
โปรดกระหม่อม แต่งต้ังผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ              
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ณ ห้องประชุมช้ัน 15 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ กำรแต่งกำย 1) คณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย (กอม.) สวมชุดปกติขำว ๒) คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) สวมชุดสูทสำกล                       
๓) แขกผู้มีเกียรติ สวมชุดสุภำพสำกล 
   
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี คร้ังที่ 6/๒๕62 วันพุธท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา                  
 
มติที่ประชุม   รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี               
ครั้งท่ี 6/2562 โดยไม่มีกำรแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของ
องคมนตรี  
 
สรุปเร่ือง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีก าหนดการเข้ารับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตบัณฑิต 
และการพัฒนาครู ในวันจันทร์ท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  

  
มติที่ประชุม รับทราบ มอบรองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูล          
และคัดเลือกนักศึกษำเพื่อเป็นผู้แทนในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น สนองพระรำโชบำยของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวต่อองคมนตรี 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสันทนาการด้านกีฬา ส่วนที่สมทบเพิ่มเติม 
 
สรุปเร่ือง 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 2563  
ในกำรก่อสร้ำงอำคำรสันทนำกำรด้ำนกีฬำ จ ำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 20,000,000 บำท (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน)  
ซึ่งอำคำรดังกล่ำวได้มีกำรก ำหนดรำคำกลำงในกำรก่อสร้ำงครั้งนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน 22,907,032.66บำท  
(ยี่สิบสองล้ำนเก้ำแสนเจ็ดพันสำมสิบสองบำทหกสิบหกสตำงค์) จึงมีวงเงินส่วนต่ำงท่ีต้องสมทบเพิ่มเติม 
ในกำรก่อสร้ำงเป็นเงิน 2,907,032.66 บำท (สองล้ำนเก้ำแสนเจ็ดพันสำมสิบสองบำทหกสิบหกสตำงค์)  
 
มติที่ประชุม  อนุมัติงบประมำณ และมอบอำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี และอำจำรย์มรกต     
ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี ด ำเนินกำรตำมระเบียบ และขั้นตอนท่ีถูกต้องต่อไป  
 
วาระที่ 4.2 ขอหารือการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 

 
สรุปเร่ือง 
 กองคลังขอหำรือกำรเบิกจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งบริหำร กลุ่มผู้บริหำรท่ีต้องเบิกจ่ำยจำกเงิน
งบประมำณแผ่นดิน ซึ่งต้องรอกระบวนกำรของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
โดยมีประเด็นหำรือ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอท่ีหำรือส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน คือให้ยืมเงินจ่ำยเป็นรำยเดือน ซึ่งกระท ำได้ยำก
ด้วยกำรยืมเงินมีระเบียบว่ำด้วยกำรยืมและชดใช้ตำมระยะเวลำท่ีระเบียบก ำหนด 
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 2. กรณีต้องเบิกเงินรำยได้จำกงบบ ำรุงกำรศึกษำ (บ.กศ.) หมวดเงิน : ค่ำตอบแทน กิจกรรมย่อย 
: โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ (ค่ำตอบแทนเงินต ำแหน่งผู้บริหำร) ซึ่งมหำวิทยำลัยฯ 
ได้จัดสรรไว้ส ำหรับผู้บริหำรท่ีไม่สำมำรถเบิกจำกงบประมำณแผ่นดินได้ ไปพลำงก่อน 
 หำกเป็นกรณีท่ี 2 กองคลังขอเสนอให้เบิกจ่ำยโดยหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยไว้ร้อยละ 20 และจะไม่
รับรองรำยได้ภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยส้ินปีในรำยได้ดังกล่ำว เมื่อได้รับหนังสือก ำหนดต ำแหน่ง จะต้องด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยพร้อมเงินตกเบิกในระบบจ่ำยตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลำง ในกรณีนี้จะหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยแล้วจำก
ระบบจ่ำยตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลำง กรณีมีส่วนเกินหรือส่วนขำดจะเบิกจ่ำยให้พร้อมตกเบิกเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง และจะส่งคืนรำยได้งบบ ำรุงกำรศึกษำ (บ.กศ.) ท่ีเบิกจ่ำยไปพลำงก่อน เมื่อหนังสือก ำหนดต ำแหน่ง
บริหำรได้รับอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติโดยให้เบิกเงินรำยได้จำกงบบ ำรุงกำรศึกษำ (บ.กศ.) หมวดเงิน : ค่ำตอบแทน กิจกรรม
ย่อย : โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ (ค่ำตอบแทนเงินต ำแหน่งผู้บริหำร)                         
ซึ่งมหำวิทยำลัยฯ ได้จัดสรรไว้ส ำหรับผู้บริหำรท่ีไม่สำมำรถเบิกจำกงบประมำณแผ่นดินได้ ไปพลำงก่อน                  
มอบอำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี และนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ศึกษำระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรตำมข้ันตอนท่ีถูกต้องต่อไป 
 
วาระที่ 4.3 (ร่าง) ระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
สรุปเร่ือง 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี ได้จัดท ำ (ร่ำง) ระบบ  
และกลไกกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี  
และผู้ช่วยอธิกำรบดี ร่วมกันพิจำรณำ ในวันจันทร์ท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบระบบและกลไกกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร โดยให้หลักสูตรใหม่ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนดังกล่ำว และในส่วนหลักสูตรท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไป 
 
วาระที่ 4.4 การจัดหาครุภัณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปเร่ือง 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี  
28 มีนำคม 2562 ได้เห็นชอบให้มีกำรจัดหำครุภัณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยำลัยจัดท ำแผนกำรจัดหำครุภัณฑ์ ไว้              
เพื่อขอใช้งบรำยได้ในกำรจัดซื้อ เนื่องจำกครุภัณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยำลัยได้ใช้งำนอยู่ประสบปัญหำช ำรุดตำม
คุณภำพของเวลำและไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำนท่ีมีนักศึกษำเพิ่มขึ้นท้ังระดับหลักสูตรปริญญำโทและปริญญำ
เอก บัณฑิตวิทยำลัยจึงขอใช้งบรำยได้ จ ำนวนเงิน 4,085,153 บำท เพื่อใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ จึงน ำเข้ำท่ีประชุม
คณะผู้บริหำร รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2563  
วันจันทร์ท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
 



๕ 
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มติที่ประชุม  รับทรำบในหลักกำร มอบอำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม รองอธิกำรบดี  อำจำรย์ ดร.สุรศักด์ิ                 
เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี  และนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรลง
พื้นท่ีส ำรวจห้องเรียน อุปกรณ์ต่ำงๆ และปรับปรุงห้องเรียนจ ำนวน 2 ห้องเพื่อยกระดับให้มีควำมสมบูรณ์มำก
ยิ่งขึ้น 
 
วาระที่ 4.5 ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงชื่ออาคาร 

 
สรุปเร่ือง 
 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้ขอช้ีแจงกำรเปล่ียนแปลงช่ืออำคำร ตำมท่ีงำนพัสดุ  
กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงำนกำรก่อสร้ำง
อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 หลัง ครั้งท่ี 10/2562 ในวันอังคำรท่ี 19 พฤศจิกำยน 2562  
โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวัสด์ิ ทองสิน หัวหน้ำผู้ควบคุมงำน แจ้งว่ำ อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร                     
เป็นของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ซึ่งอำคำรนี้เดิมใช้ช่ือว่ำ อำคำรวิทยำศำสตร์สุขภำพและเรียนรวม  
จึงขอเปล่ียนช่ืออำคำรดังกล่ำว เป็นอำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะ
ผู้บริหำร รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันจันทร์ท่ี 3 
กุมภำพันธ์ 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว รองอธิกำรบดี และนำงสำววรรณดี                
อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรตั้งช่ืออำคำรโดยให้เป็นชื่อบุคคล 
 
วาระที่ 4.6 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดสรรอัตราก าลัง 

 
สรุปเร่ือง 
 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้มีกำรจัดบุคคลลงตำมกรอบอัตรำก ำลังสำยสนับสนุน  
ระยะ 4 ปี พ.ศ.2562-2565 ตำมโครงสร้ำงอัตรำก ำลังในคณะวิทยำศำสตร์ฯ ต้องมีอัตรำท้ังหมด 33 อัตรำ 
ส่งผลให้ทำงคณะจ ำเป็นต้องจัดหำอัตรำก ำลังเพิ่มเติมในงบของคณะและสำขำวิชำ ท ำให้ไม่สำมำรถจัด
เจ้ำหน้ำท่ีลงตำมกรอบอัตรำก ำลังท้ังหมด 8 อัตรำ ตำมระเบียบได้ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้มหำวิทยำลัยฯ จัดสรรอัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัย (งบ บ.กศ.) จ ำนวน 4 อัตรำ 
ประกอบด้วย ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 อัตรำ และต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ จ ำนวน  
3 อัตรำ เพื่อผลักดันภำรกิจของหน่วยงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้บุคลำกรสำมำรถ
พัฒนำต ำแหน่งวิชำกำรจ ำเป็นต้องเข้ำสู่กรอบอัตรำก ำลัง  จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะผู้บริหำร รองอธิกำรบดี  
และผู้ช่วยอธิกำรบดี ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันจันทร์ท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2563 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทรำบในหลักกำร มอบนำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลจ ำนวนอำจำรย์ นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำท่ี ของแต่ละคณะอย่ำงละเอียด เพื่อน ำมำ
พิจำณำกำรจัดสรรอัตรำก ำลัง และน ำเข้ำท่ีประชุมในครั้งต่อไป  



๖ 
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วาระที่ 4.7 การเสนอราคาจ้างด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ                   
ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และต าแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน 

สรุปเร่ือง 

              กรมสรรพสำมิต มีควำมประสงค์จะจ้ำงด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับ
รำชกำรในต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตปฏิบัติงำน โดยวิธีคัดเลือก
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ จึงน ำเข้ำท่ีประชุมคณะผู้บริหำร รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี  
ร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันจันทร์ท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
 
มติที่ประชุม รับทรำบในหลักกำร มอบผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบดี                         
ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเพื่อพร้อม
ด ำเนินงำนในครั้งถัดไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ไม่มี 
 

เลิกประชุม เวลา ๑8.0๐ น.  
 

นำยจักรชัย  ตระกูลโอสถ               ผู้จดรายงานการประชุม 
                     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


