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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 5/๒๕63 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนำนิมิตกูล ที่ปรกึษำ 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด รองอธิกำรบด ี
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผดจ็ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบด ี
6. รองศำสตรำจำรยส์ำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบด ี
7. อำจำรย์ ดร.สุทพิย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิกำรบด ี
8. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบด ี
9. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
10. อำจำรย์ ดร.สรุศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
11. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสกุ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
๑๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศำสตร ์
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
1๖. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร (แทน) คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1๗. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจรญิ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
1๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตร ี
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ 
๒๐. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 
2๑. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดบัเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ ยืนยงชัยวัฒน์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ 
2๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์  บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ 
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกจิกำรนักศึกษำ 
2๕. อำจำรย์มนัสวี   พัวตระกูล (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 
2๖. อำจำรย์ ดร.สรุินทร ์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร ์
27. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กลุสริินทร ์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
28. อำจำรย์ ดร.ศริิกำญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
29. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
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คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที ่6/2563 วันศุกรท์ี่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕63 เวลำ 09.00 น. 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ติดรำชกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน ์ ติดรำชกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ติดรำชกำร 

4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ติดรำชกำร 

5. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ติดรำชกำร 

6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปณิตำ แจ้ดนำลำว ติดรำชกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
๒. นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรงำนบุคคล 
๓. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
4. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ 
5. นำยอภิชำติ   สิงห์ชัย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
6. นำยกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ
7. ดร.จ ำนงค์   ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
8. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

๑. นำงวลินเนศวร ์ ธีรกำรุญวงศ์ 
2. นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
3. นำงสำววรรณฤดี   แสงมำศ 
4. นำงสำวภรทิพย์   พลอำชีพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.0๐  น. 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้    

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  1.1 ก าหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้บริหารคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ก ำหนดกำร
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับผู้บริหำรคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวิทยำลัย ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และระหว่ำงวันที่ 1 – 2 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ   
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับคณำจำรย์ และบุคลำกร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะที่ 1 ในวันที่ 13  - 14 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 และระยะ             
ที่ 2 วันที่ 15 - 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ  

 1.2 ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ประจ าปี 2563 (ครั้งท่ี 2) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยร่วมกับส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองบริหำรงำนบุคคล และกองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำ
ก ำหนดกำรโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ระหว่ำงวันที่ 13 – 15 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ A-One The Royal 
Cruise Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี ผู้เข้ำร่วมโครงกำรประกอบด้วย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำ
วิชำกำร กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร    

มติท่ีประชุม รั บทรำบ และมอบหมำย 8 หน่ วยงำน (คณะมนุษยศำสตร์ฯ คณะครุศำสตร์                              
คณะวิทยำศำสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ คณะวิทยำกำรจัดกำร บัณฑิตวิทยำลัย วิทยำลัยกำรดนตรี และ
โรงเรียนสำธิตฯ) ด ำเนินกำรจัดท ำกำรน ำเสนอแผนภำพรวมของหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะ จำกผู้ทรงคุณวุฒิจำกสภำมหำวิทยำลัยและสภำวิชำกำร ส่งที่ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ภำยใน
วันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563  

 1.3 โครงการศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ฝ่ำยวิชำกำร                   
จัดโครงกำรศึกษำดูงำนกำรจัดหลกัสูตรสหกิจศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่ำง
วันที่ 21 - 23 สิงหำคม พ.ศ. 2563 โดยขอให้คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม น ำร่องกอ่น 
จ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 60 คน คณะอื่นขอให้คณบดีส ำรวจเฉพำะสำขำวิชำที่มีแนวโน้มจะจัดท ำ
หลักสูตรสหกิจศึกษำ  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.4 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอเชิญ ผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร                 
เข้ำร่วมพิธีถวำยรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวำยพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จ                         
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 09.00 น. และร่วมกำรประชุม
บุคลำกร ทั้งมหำวิทยำลัย เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเปิดภำคเรียน เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 
141 อำคำร 1 ช้ัน 4  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 1.5 การประชุมสภาคณะผู้บริหาร บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งท่ี 2 / 2563 
  อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สภำคณะ
ผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
จัดกำรประชุมสภำคณะผู้บริหำร บัณฑิตศึกษำแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2 / 2563 ในวันที่ 23 
กรกฎำคม พ.ศ. 2563 พิธีเปิดกำรประชุมและพิธีมอบธงเจ้ำภำพจัดกำรประชุมในครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม 
อำคำร 6 ช้ัน 15 และได้ด ำเนินกำรประชุมสภำคณะผู้บริหำร บัณฑิตศึกษำแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 
2 / 2563 ณ ห้องประชุม อำคำร 6 ช้ัน 13 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เ อ่ียมสะอาด รองอธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ                    
งำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง                     
“กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ”วันพฤหัสบดีที่  9 กรกฎำคม 2563 ภำยในงำน                                
มีกำรบรรยำย เรื่อง ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยวิทยำกร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
สมควร สนองอุทัย และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อภิชำติ สนธิสมบัติ ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 อำคำร 11 และงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ จัดกิจกรรมกำรประชุม เรื่อง “กำรบริหำรจัดกำรระบบรำยงำนข้อมูลกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562” ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์    

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการฯ น ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้ง
ที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2563  
 หน้ำที่  16 ระเบียบวำระที่  6.8 “ลำยเส้น Microsoft Team” แก้ไขเป็น “Microsoft Team 
License” 

มติท่ีประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2563 โดยมีกำรแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
  สืบเนื่องเมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ประสบอุบัติเหตุทำงรถยนต์ จึงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้ จึงมอบหมำย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 

6 



 
 

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

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ 

 3.2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
สืบเนื่องรำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรง
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2563 เกิดกำรคัดค้ำนประกำศ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2563 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 
มิถนุำยน พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำ ล่ำสุดที่ประชุมคณะกรรมกำร ก.พ.อ. ได้มีมติเห็นชอบให้ขยำยเวลำกำรบังคับใช้
ประกำศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นระยะเวลำ 2 ปี  โดยในระหว่ำงนี้หำกอำจำรย์รำยใด จะส่งผลงำน
วิชำกำรสำมำรถเลือกส่งได้ทั้งตำมหลักเกณฑ์ ปี 2560 หรือ ปี 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ ที่ประชุมคณะกรรมกำร ก.พ.อ. ได้มีมติเห็นชอบให้ขยำยเวลำกำรบังคับใช้ประกำศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นระยะเวลำ 2 ปี 

 3.3 การใช้ระบบ (Work from Home) เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ในช่วงเวลาปกติ 
  สืบเนื่องกำรใช้ระบบ (Work from Home) เพื่อบันทึกผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร                
สำยสนับสนุนในช่วงเวลำปกติ ที่ประชุมเห็นชอบกำรใช้ระบบ (Work from Home) เพื่อบันทึกผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนในช่วงเวลำปกติ และให้มีน้ ำหนักคะแนนร้อยละ 10 แทนคะแนน               
กำรประเมินตนเอง (Peer Assessment) มอบนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
และนำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล จัดท ำประกำศเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ 
และเริ่มใช้ในเดือนตุลำคม 2563 เป็นต้นไป 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 3.4 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
  สืบเนื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ ได้มีกำรประชุมหำแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ 1 โดยในวิชำศึกษำทั่วไปยังหำข้อสรุปไม่ได้ จะประชุมอีกครั้งในวันที่ 13 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2563 หำกได้ข้อสรุปจะด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ เสนออธิกำรบดีลงนำมต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี  ด ำ เนินกำร
จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศฯ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ 1  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1  ขอข้อมูลผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีโดดเด่นของหน่วยงาน 
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  ส ำนักงำนที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ขอควำมอนุเครำะห์มหำวิทยำลัยฯ             
ส่งข้อมูลผลงำนเทคโนโลยีที่โดดเด่นตำมแบบฟอร์มที่แนบมำ ไปยังส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
สป.อว. ภำยในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และสถำบันวิจัยและพัฒนำ ส่งข้อมูลผลงำนเทคโนโลยีที่ โดดเด่นตำมแบบฟอร์มที่                           
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
ภำยในวันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2563  

4.2 ขออนุมัติ (โอน/เปลี่ยนแปลงรายการ) งบประมาณรายจ่าย ประเภทงบ คงคลัง – บ.กศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ มีควำมประสงค์จะขอโอน/เปลี่ยนแปลงรำยกำร                  
เงินงบประมำณรำยจ่ำย ประเภทงบคงคลัง – บ.กศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำยกำรเดิม งบคงคลัง – 
บ.กศ. รำยกำร/โครงกำร ปรับปรุงห้องประชุมอำคำร 12 ช้ัน 1 รหัสงบประมำณ 6321201170000001        
หมวดรำยจ่ำย ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวนเงิน 4,034,000 บำท รำยกำรใหม่ 1) รำยกำร/โครงกำร ปรับปรุง
ห้องประชุมอำคำร 12 ช้ัน 1 รหัสงบประมำณ 6321201170000001 หมวดรำยจ่ำย ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง 
จ ำนวนเงิน 3,609,000 บำท 2) รำยกำร/โครงกำร ปรับปรุงห้องประชุมอำคำร 12 ช้ัน 1 รหัสงบประมำณ 
6321201170000001 หมวดรำยจ่ำย ครุภัณฑ์ จ ำนวนเงิน 425,000 บำท เหตุผลควำมจ ำเป็น                    
กำรขอโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรเนื่องจำกเครื่องปรับอำกำศส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศช ำรุ ด                   
จำกอำยุกำรใช้งำนกว่ำ 16 ปี ท ำให้ห้องปฏิบัติงำนมีอุณหภูมิที่สูง อุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ ช ำรุด และกำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมล ำบำก  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กำรขอโอน/เปลี่ยนแปลงรำยกำรเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประเภทงบคงคลัง – บ.กศ. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และมอบหมำยส ำนักประชำสัมพันธ์เร่งด ำเนินกำร และมอบหมำย                           
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี และกองอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อม ติดตำมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรต่อไป 

 4.3 (ร่าง) ทบทวนกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ                   
(ร่าง) แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้ด ำเนินจัดท ำ (ร่ำง) กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และ (ร่ำง) แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน สอดคล้องกับภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย และเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน  

มติท่ีประชุม 1) เห็นชอบ (ร่ำง) ทบทวนกฎบัตรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
  2) รับทรำบ (ร่ำง) แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก                      
ผู้ช่วยอธิกำรบดี รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ  วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี และนำงสำวอรุณี                
คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำ (ร่ำง) แบบประเมินปัจจัยเสี่ยง                     
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เพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และด ำเนินกำรปรับแก้ให้สมบูรณ์ตรงตำม
ภำรกิจของมหำวิทยำลัยต่อไป  

 4.4 ของบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีควำมจ ำเป็น               
ในกำรของบประมำณสนับสนุนครุภัณฑ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เนื่องจำกรำยกำรที่ของบประมำณ
แผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 แล้วไม่ได้รับงบประมำณ จึงขอควำมอนุเครำะห์ในกำรสนับสนุน
งบประมำณครุภัณฑ์ประจ ำห้องเรียนในส่วนกลำงมหำวิทยำลัยฯ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 5 รำยกำร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,307,500 บำท (สำมล้ำนสำมแสน
เจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ อนุมัติงบประมำณ ประเภทเงินรำยได้ สนับสนุนครุภัณฑ์ 4 รำยกำร (1) ระบบ
เสียงห้องเรยีน อำคำร 2 (2) จอรับภำพชนิดมอนิเตอร์ไฟฟ้ำ 120 นิ้ว ห้องเรียน อำคำร 2 (3) เครื่องโทรทัศน์ 
ขนำด 65 นิ้ว ห้องเรียนอำคำร 2 (4) เครื่องมัลดิมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนำด 3 ,500 ANSILumens)                       
โดยมอบหมำยอำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี และนำยสุวิทย์  มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำร
สถำนที่ฯ ตวรจสอบข้อเท็จจริง 4 รำยกำร คุณภำพเสื่อมสภำพตำมที่แจ้งหรือไม่ และมอบหมำยกองนโยบำย
และแผน รวบรวมรำยกำรอื่นๆ ส่งค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ประเภทงบประมำณแผ่นดิน หำกไม่ได้
รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดินให้ด ำเนินกำรของบประมำณประเภทเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยต่อไป               
และรำยกำรที่ (5) โพเดียมส ำหรับห้องเรียนอำคำร 2 ให้ชะลอไว้ก่อน  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๕.1 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  1) รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563” วันศุกร์ที่ 22 และ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
  2) ข้อมูลช้ีแจงแนวทำงเพื่อด ำเนินกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT)  

มติท่ีประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งด ำเนินกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (EIT) ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2563  

 ๕.2 รายงานสรุปผลโครงการอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ”  
  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รำยงำนสรุปผลโครงกำรอบรม เรื่อง “กำรขับเคลื่อนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ” ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
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  1) กิจกรรมกำรอบรมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ และกิจกรรม
อบรมกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 21 – 22 พฤษภำคม พ.ศ. 
2563 
  2) กิจกรรมแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรวิจัย ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
  3) กิจกรรมกำรอบรมกำรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) ระดับหลักสูตร              
ของบัณฑิตวิทยำลัย วันอังคำรที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
  4) กิจกรรมทบทวนกำรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) ระดับหลักสูตร วันศุกร์ที่ 
29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.3 สรุปการอนุมัติเงินงวดท่ี 2 เงินรายได้ ประเภท บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  กองนโยบำยและแผน ได้สรุปกำรอนุมัติเงินงวดที่ 2 เงินรำยได้ ประเภท บ.กศ. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียด               
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.4 การสนับสนุนบริจาคท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อท่อ  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ส่งหนังสือขอรับกำรสนับสนุนท่อพีวีซีแข็ง  
และอุปกรณ์ข้อต่อเพื่อจัดท ำอุปกรณ์ป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 บริษัท อุตสำหกรรมท่อน้ ำไทย จ ำกัด  
จึงมีควำมยินดีให้กำรสนับสนุนท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อเป็นจ ำนวนเงิน 116,460.80 บำท ให้แก่
มหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.5 รายงานผลการคัดเลือกตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษฯ 
  คณะครุศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรคัดเลือกตำมโครงกำรควำมร่วมมือกำรผลิตครูกรณีพิเศษ 
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ และได้รำยงำนสรุปผลจ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมและผ่ำนกำรคัดเลือกโครงกำร  
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.6 พิธีเปิดโครงการการจ้างงานฯ  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นหน่วยจ้ำงงำน ภำยใต้
โครงกำรกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 (โครงกำร อว. สร้ำงงำน เฟส 2) จำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  2563 ระหว่ำง เดือนกรกฎำคม ถึง  เดือนกันยำยน พ.ศ.  2563                                     
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ณ กรุงเทพมหำนคร จังหวัดสมุทรสำคร และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ 
อธิกำรบดีฯ เป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรฯ ในวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอำคำร 1                
ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.7 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 
(TOEIC – Test of English for International Communication)  
  ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประสำนงำน
สอบมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ (TOEIC – Test of English for International Communication) รำยละเอยีด
ดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบหลักสูตรครุศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา  
  บัณฑิตวิทยำลัย ได้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ กลั่นกรอง และตรวจสอบ
หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 
2563  รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.9 สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้             
ด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศฯ  
  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้สรุปผลโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและ 
งำนสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยที่มีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ : อบรมเทคนิคกำรเขียนข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยให้ได้รับทุน เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 ๕.10 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  
  ตำมที่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำได้เผยแพร่ประกำศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นประกำศที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรของกำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ในมหำวิทยำลัย รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 ๕.11 การน าผลการส ารวจไปเผยแพร่   
  ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ควำมปกติใหม่, ฐำนวิถีชีวิตใหม่, นิว นอร์มอล (New Normal) หลังมำตรกำรผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยผลกำร
ส ำรวจได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สยำมรัฐ เว็บไซต์ theworldnews และเว็บไซต์ประชำไท และโครงกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด – 19 หลังมำตรกำรผ่อนปรนระยะ
ที่ 2 โดยผลกำรส ำรวจได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้ำ หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ และเว็บไซต์ประชำไท  
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

มตท่ีิประชุม รับทรำบ 

 5.12 สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามสาขาวิชา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 
  บัณฑิตวิทยำลัย ได้สรุปจ ำนวนผู้สมัครเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำตำมสำขำวิชำ ภำคเรียนที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2563 รวมทั้งสิ้น 538 คน  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.13 แนวทางการจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563  
  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่และประชุม
ผู้ปกครอง ปีกำรศึกษำ 2563 ในวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ไว้ 3 ช่องทำง คือ  
  ช่องทางออกอากาศ CH1 : facebook Live ผ่ำน http://www.facebook.com/dsad.bsru  
  ช่องทางออกอากาศ CH2 : Youtube Channel 
  ช่องทางออกอากาศ CH3 : ประสำนเครือข่ำยสื่อออนไลน์ภำยในมหำวิทยำลัย แชร์ลิงค์
ออกอำกำศ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.14 การแจ้งเปิดให้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าเดือนกรกฎาคม 
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ แจ้งเปิดกำรให้บริกำรเต็มรูปแบบ เพื่อเตรียม            
ควำมพร้อมในกำรเปิดกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ 1/2563  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 5.15 โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ" 
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดโครงกำร "พัฒนำศักยภำพบุคลำกร              
สำยสนับสนุนให้มีควำมเช่ียวชำญในกำรปฏิบัติงำนและควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ" กิจกรรมระยะที่ 2 : กำร
เพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำนสู่ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพด้วยผลงำนทำงวิชำกำร  ระหว่ำงวันที่ 8 – 9 
กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ช้ัน 7 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 
  ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2563 ในวันศุกร์ที่ 31 
กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 9.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุม เวลา ๑2.30 น. 

 
     นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ ผู้จดรายงานการประชุม 
     นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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