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การประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 5/๒๕๖4 
วันพฤหัสบดีที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. 

ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 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. อำจำรย์มรกต    ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
9. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๑๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๑๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ  พันธ์โกศล  ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
๒. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค ำสุก  ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำงสำววรรณดี   อัศวศิลปกุล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 2. นำยพิสิฐ    วงศ์วัฒนำกูล  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

         - 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

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

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.15 น. 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กอม.) รับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในกำรประชุม ครั้งที่ ๕/2564 วันพฤหัสบดทีี่ ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕64 เวลำ ๑๓.0๐ น. 
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 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม             
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ [ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับกำรจัดสรรคูปองเพ่ือฉีดวัคซีน เพ่ิมเติม โดยได้รับ     
สนับสนุนจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผ่ำนโรงพยำบำลศิริรำช เพ่ือท ำ
กำรฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคลำกรและนักศึกษำทั้งมหำวิทยำลัยฯ ในระหว่ำงวันที่ ๓ – ๖ กรกฎำคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ และวันที่ ๗ – 1๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จ ำนวน ๕๐ – ๑๐๐ คน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 เลขานุการฯ  น ำเสนอที่ประชุมให้ พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย                      
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 4/๒๕64 ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
(กบมส.) ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕64 เวลำ 09.0๐ น. 
 
มติที่ประชุม   รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี  และผู้ช่วยอธิกำรบดี                    
ครั้งที่ 3/๒๕64 โดยไม่มีกำรแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 4.1 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ฉบับท่ี .. 
สรุปเรื่อง 
 
  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ระดับบัณฑิตศึกษำ ฉบับที่ ..  เพ่ือน ำเรียนให้ที่ประชุม 
คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกันพิจำณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบกำรเพ่ิมค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชง
กัญชำ ในหน่วยกิตปฏิบัติเป็นเงินจ ำนวน 5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) 
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  วาระท่ี 4.2 การซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
 

สรุปเรื่อง 
 

  ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส. ) ครั้ งที่  4/2564  
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน 2564 กำรประชุมครั้งที่ 4/2564 มอบให้ อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม  
รองอธิกำรบดี อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร  
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร ร่วมกันหำรือ และหำข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องกำรซื้อพันธบัตรรัฐบำลนั้น ได้ข้อมูล  
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำจำก 2 ส่วน ดังนี้ 
    1. ธนำคำรซี ไอเ อ็มบี  จ ำกัด ตัวแทนจ ำหน่ำยพันธบัตรรัฐบำลตลำดรอง  
เสนอพันธบัตร 2 รำยกำร 
   2. ส ำนักบริหำรหนี้สำธำรณะ เสนอพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ 
 

  จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกัน
พิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
 
มติทีป่ระชุม  เห็นชอบกำรซื้อพันธบัตรรัฐบำล ดังนี้ 
 ๑. ธนำคำรกรุงไทย ประเภทเงินฝำกออมทรัพย์ (กองทุน ดร.วิฑูรย์) โดยน ำเงินซื้อพันธบัตรหลัก 
จ ำนวน 4,๒๖๙,๘๑๕.๕๙ บำท (สี่ล้ำนสองแสนหกหมื่นเก้ำพันแปดร้อยสิบห้ำบำทห้ำสิบเก้ำสตำงค์) 
 ๒. ธนำคำรไทยพำณิชย์ (Book one) ประเภทเงินฝำกประจ ำ 12 เดือน (รำยได้มหำวิทยำลัย) 
จ ำนวนเงิน 4๗๑,๐๙๖,๗๓๐.๖๙ บำท โดยน ำเงินซื้อพันธบัตรหลัก จ ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำท
ถ้วน) พันธบัตรรอง จ ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) และส่วนที่เหลือจ ำนวนให้น ำเงินฝำก
ประจ ำไว้เพ่ือรองรับกำรใช้จ่ำยตำมภำรกิจเร่งด่วนต่อไป 
 ๓. ธนำคำรไทยพำณิชย์ ประเภทเงินฝำกประจ ำ 12 เดือน (รำยได้ตำมภำรกิจ) โดยน ำเงินซื้อ
พันธบัตรหลัก จ ำนวน 20,717,547.48 บำท ดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๒ % จ ำนวน ๑๐ ปี (ยี่สิบล้ำนเจ็ดแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยสี่สิบเจ็ดบำทสี่สิบแปดสตำงค์) 
 โดยกำรซื้อพันธบัตรรัฐบำลดังกล่ำว มหำวิทยำลัยมีควำมประสงค์รับดอกเบี้ย/ผลตอบแทน                
ต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1.๘๐ – ๒.๐๐ 
    
 วาระท่ี 4.3 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 

  มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย
กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบัณฑิตวิทยำลัย พ.ศ. .... เพ่ือน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่   
1 กรกฎำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักกำร (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบัณฑิตวิทยำลัย 
พ.ศ. .... มอบ นำยพิสิฐ วงศ์วัฒนำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูล 
ประสำนหน่วยงำนเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข ให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และน ำเข้ำที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป 
 
 วาระที่ 4.4 แผนการสรรหาและการบริหารอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
สรุปเรื่อง 
 

 กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำแผนกำรสรรหำและกำรบริหำรอัตรำก ำลังของพนักงำน
มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และแผนกำรเปิดรับสมัครบุคลำกร ครั้งที่ 3/2564 สำยวิชำกำร  
จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกันพิจำรณำ ในกำร
ประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

 
มติที่ประชุม  1. เห็นชอบ แผนกำรสรรหำและกำรบริหำรอัตรำก ำลังของพนักงำนมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 มอบกองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรตำมแผนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒. อนุมัติอัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร จ ำนวน ๖ อัตรำ (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) ดังนี้ 
   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
    - สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ต ำแหน่งอำจำรย์ จ ำนวน 1 อัตรำ  
    - สำขำวิชำเคมี (ค.บ.) ต ำแหน่งอำจำรย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 
   คณะครุศำสตร์ 
    - สำขำวิชำจิตวิทยำและกำรแนะแนว ต ำแหน่งอำจำรย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 
   คณะวิทยำกำรจัดกำร 
    - สำขำวิชำบัญชี ต ำแหน่งอำจำรย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 
    - สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ต ำแหน่งอำจำรย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 
   คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
    - สำขำวิชำนำฏยศิลป์ศึกษำ (ค.บ.) ต ำแหน่งอำจำรย์ จ ำนวน 1 อัตรำ 
   ๓. อัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) จ ำนวน ๔ อัตรำ ได้แก่                      
ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน ๑ อัตรำ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๑ อัตรำ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ต ำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน ๑ อัตรำ และส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ จ ำนวน 
๑ อัตรำ รวมทั้งสิ้น ๔ อัตรำที่เสนอเรื่องขออัตรำมำนั้น เห็นชอบให้ใช้บุคลำกรของโครงกำร "อว. สร้ำงคน 
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สร้ำงงำน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณำกำร" ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ปฏิบัติงำนไปพลำงก่อน หำกพบว่ำหน่วยงำนใดได้รับกำรจัดสรรบุคลำกรยังไม่เพียงพอต่อภำระงำน                      
ให้ท ำบันทึกแจ้งมำยังผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อบริหำรจัดกำรต่อไป  

 
 วาระท่ี 4.5 แผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 
สรุปเรื่อง 
 

  กองบริหำรงำนบุคคล ได้จัดท ำแผนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรเลื่อน
เงินเดือนประจ ำปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2561 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดี
ที่ 1 กรกฎำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำปี  มอบ                       
กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรตำมแผนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 วาระที่ 4.6 การเตรียมการ เรื่อง การเปิดอาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และอาคาร

สันทนาการและการกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 
สรุปเรื่อง 
 

  มหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดกำรเปิดอำคำรเจ้ำพระยำอรรคมหำเสนำ (บุนนำค) และอำคำร
สันทนำกำรและกำรกีฬำ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎำคม 2564 และได้จัดท ำ (ร่ำง) หนังสือสัตตวรรษ 
พัฒนำคำรบ้ำนสมเด็จ (2557-2564) เพ่ือน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี  
และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกันพิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎำคม 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบก ำหนดกำรเปิดอำคำรเจ้ำพระยำอรรคมหำเสนำ (บุนนำค) และอำคำรสันทนำกำรและ
กำรกีฬำ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎำคม 2564 มอบ รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี                
ท ำหนังสือขออนุญำตกำรจัดกิจกรรมไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  โดยมีผู้ เข้ำร่วมงำนไม่ เกิน ๕๐ คน                          
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักศิลปะและวัฒนะธรรม อำจำรย์สิริชัย เอ่ียมสะอำด ด ำเนินกำรประสำนงำน ดูแลฝ่ำยพิธีสงฆ์ให้เป็นไป
ตำมประเพณีที่เหมำะสม และอำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี ด ำเนินกำรดูแลเรื่องกำรจัดสถำนที่                 
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 



๖ 
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 วาระท่ี 4.7 สรุปจ านวนนักศึกษาทุกระดับ ประจ าปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง 
 

 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้สรุปจ ำนวนนักศึกษำทุกระดับ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 เพ่ือน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกันพิจำรณำ 
ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบกำรสรุปจ ำนวนนักศึกษำทุกระดับ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 มอบผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี น ำข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลัง และรองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ 
พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี น ำข้อมูลเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์กำรของบประมำณ  

 
 วาระท่ี 4.8 การตั้งชื่ออาคาร 2 หลัง ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
สรุปเรื่อง 
 

 มหำวิทยำลัย ได้มีกำรสร้ำงอำคำรใหม่ 2 หลัง ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จังหวัด
สุพรรณบุรี จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ร่วมกัน
พิจำรณำตั้งชื่ออำคำรใหม่ 2 หลัง ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎำคม 2564 
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ กำรตั้งชื่ออำคำร 2 หลัง ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ดังนี้ 
  ๑) หอพักช่อชงโคอู่ทอง  
  ๒) หอประชุมอู่ทองทวำรวดี 
 
 วาระท่ี 4.9 การตั้งชื่องานเกษียณอายุราชการ 
สรุปเรื่อง 
 

 มหำวิทยำลัย จะมีกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำร ในเดือนกันยำยน 2564 โดยส ำนัก
ประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ได้ประสำนขอชื่องำนเกษียณ จำกผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชวลิต ผู้ภักดี และ 
ได้ชื่องำนจ ำนวน 2 ชื่อ คือ 

1. “กีรติกษิณกำรณ์” 

2. “โมทยำนุจิตกษิณกร” 
 

จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดีร่วมกัน
พิจำรณำ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎำคม 2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ กำรตั้งชื่องำนเกษียณอำยุรำชกำร ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 คือ “กีรติกษิณ
กำรณ์”  
 
 วาระท่ี 4.10 การเตรียมการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) 
สรุปเรื่อง 
 

 มหำวิทยำลัย จะมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ในวัน
พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎำคม 2564 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 จึงน ำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ร่วมกันพิจำณำระเบียบวำระที่จะน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนำยน 
2564 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบกำรเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.)  มอบผู้บริหำร             
ทุกท่ำนด ำเนินกำรจัดส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ภำรกิจต่ำง ๆ มำยังส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือน ำ
เรื่องเสนอเข้ำท่ีประชุมร่วมกันพิจำรณำ ภำยในวันอังคำรที่ ๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
สรุปเรื่อง 
 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เรียนเชิญ
คณะผู้บริหำร และผู้รับผิดชอบโครงกำรทุกท่ำน เข้ำร่วมกิจกรรมกำรวิพำกษ์ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
มหำวิทยำลัยสู่ต ำบล (รำยต ำบล) ภำยใต้โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
(มหำวิทยำลัยสู่ต ำบล สร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ) ในวันอังคำรที่ ๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๓ อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 

 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี-  
 
เลิกประชุม เวลา 1๖.๐๐ น. 
 
 
      นำยจักรชัย  ตระกูลโอสถ ผู้จดรายงานการประชุม 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  บำงเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


