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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/๒๕๕8
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
3/2558 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
วาระที่ 3.1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี
พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย
การดนตรี ให้เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
17 กรกฎาคม พ.ศ.2557 และมหาวิทยาลัยได้จัดทาประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และจัดทาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. .... นาเสนอให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิท ยาลัยพิจารณา
ตรวจแก้ไข ในคราวประชุม คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 คณะกรรมการด้านกฎหมายได้พิจารณาตรวจแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเสนอ
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยที่ประชุมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุม
ครั้ งที่ 4/๒๕๕๘ เมื่ อวันอั งคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบและเห็ นควร
ให้ น าร่ า งข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารและการด าเนิ น งานของวิ ท ยาลั ย การดนตรี พ.ศ. ....
เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
การดาเนินการ
สภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุม วิส ามั ญ ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหั ส บดีที่ 2 เมษายน
พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี
พ.ศ. ... และนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ล งนามในข้ อ บั ง คั บ ฯ ด้ ว ยการบริ ห ารและการด าเนิ น งาน
ของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
วาระที่ 3.2 ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และร่างระเบียบฯ ว่าด้วย
เงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และนาเข้าสู่การพิจารณาตรวจแก้ไขของคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
หลังจากนั้นจึงได้นาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้
ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. .... ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาตรวจแก้ ไ ขจากคณะกรรมการด้ า นกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้
ความเห็ น ชอบ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2558 วั น อั ง คารที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 และน าเข้ า สู่
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
การดาเนินการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม วิ ส ามั ญ สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 1/2558
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจาตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจา
ตาแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือน
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
วาระที่ 5.4 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. .... และน าเข้า สู่ ก ารพิ จ ารณาตรวจแก้ ไ ขของคณะกรรมการด้ า นกฎหมายของมหาวิท ยาลั ย
ในการประชุ ม ครั้งที่ 6/2558 วัน พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2558 และนาเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
วาระที่ 5.5 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนด
ระดับ ตาแหน่ งและการแต่งตั้งพนั กงานมหาวิทยาลั ยให้ ดารงตาแหน่งสู งขึ้น พ.ศ. .... และนาเข้าสู่
การพิ จ ารณาตรวจแก้ ไ ขของคณะกรรมการด้ า นกฎหมาย ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 และนาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
วาระที่ ๕.6 ขอแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 นั้น
เนื่องจากกองบริหารงานบุคคลได้ตรวจพบว่าเอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ แบบ ป.1
และแบบ ป.4 ยั งไม่ถูกต้องและครบถ้ว นตามข้อบังคับฯ กองบริห ารงานบุคคลจึงขอแก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ รายละเอียดดังนี้
- แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายแบบ ป.1 ให้ครบตามองค์ประกอบที่ต้องประเมินตาม
ข้อ 15(2) “ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน”
- แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายแบบ ป.4 ให้ครบตามองค์ประกอบที่ต้องประเมินตาม
ข้อ 19(2) (ก) “ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในตาแหน่งใหม่ (ข) ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
วาระที่ ๕.1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ในคราวประชุ ม วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่
4/2557 เมื่อวัน อังคารที่ 11 พฤศจิ กายน พ.ศ.2557 ได้มีมติเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑา เป็ น ผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิ กายน พ.ศ.2557 จนกว่าจะมีการโปรดเกล้ าฯแต่งตั้ งอธิการบดี
หรื อ ไม่ เ กิ น 180 วั น นั บ จากวั น ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ซึ่ ง การรั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ดั งกล่ า ว
จะครบ 180 วัน ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2558
การดาเนินการ
เพื่อให้การบริหารงานราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไป
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2558
วัน พฤหั ส บดี ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 จึ งมี ก ารพิจ ารณาแต่ ง ตั้ง ผู้ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จนกว่า จะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน
180 วัน
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
วาระที่ ๕.3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีห น้ าที่หลั กทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติห น้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิ ของอาจารย์ ต้อ งมีอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสู ตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิช า
ที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐาน
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
3. สาขาวิชาต่างๆ จานวน 10 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร
เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นต้น
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยนาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ
ต่อ สภาวิช าการ ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 3/2558 วัน พฤหัส บดีที่ 5 มีน าคม 2558 และครั้ง ที่
4/2558 วันพฤหัส บดีที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง
และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป สรุปได้ดังนี้
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุ มัติให้ สาขาวิชาทั้ง 10 สาขาวิชาดังกล่ าวข้างต้น เปลี่ ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ
ของหลักสูตรตามที่เสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
วาระที่ ๕.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)
สรุปเรื่อง
คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการ
พิจารณาตามลาดับ ดังนี้
๑. นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 28
ตุลาคม 2557
๒. นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557 มีมติให้แก้ไข
๓. นาเข้าที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558 มีมติเห็นชอบให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
๔. นาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙
กุมภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ มีม ติรั บ ทราบการเสนอขออนุมั ติห ลั ก สู ต ร โดยขอให้ ไปดาเนิ นการแก้ ไขตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วนากลับมาเสนออีกครั้งหนึ่ง
การดาเนินการ
คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิ ช าภาษาและวั ฒ นธรรมเอเชี ย ตะวั น ออก ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2552 และได้ มีการปรั บแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจากมติ ของสภามหาวิ ทยาลั ยดั งกล่ าวข้ างต้ นแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ 1๖ เมษายน 2558
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ เสนอขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิล ปศาสตร
บัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้
ครั้งที่
1/2558
2/2558
3/2558
4/2558
5/2558
6/2558
7/2558
8/2558
9/2558
10/2558
11/2558
12/2558

วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558

การดาเนินการ
ก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 5/๒๕๕8 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 21
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

