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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2558 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่4/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
3/2558 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2558 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

 

วาระท่ี 3.1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี 
พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัย 
การดนตรี ให้เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
17 กรกฎาคม พ.ศ.2557 และมหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ  
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และจัดท าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 
ของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. .... น าเสนอให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณา 
ตรวจแก้ไข ในคราวประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  คณะกรรมการด้านกฎหมายได้พิจารณาตรวจแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเสนอ
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยที่ประชุมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและเห็นควร 
ให้น าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี  พ.ศ. . . . .  
เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน  
พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี 
พ.ศ. . .. และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อบังคับฯ ด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 
ของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

 

วาระท่ี 3.2 ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558  และระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และร่างระเบียบฯ ว่าด้วย
เงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และน าเข้าสู่การพิจารณาตรวจแก้ไขของคณะกรรมการ 
ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
หลังจากนั้นจึงได้น าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้  
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. . . . .  ที่ผ่านการพิจารณาตรวจแก้ไขจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย 
ของมหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือให้  
ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และน าเข้าสู่  
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุม วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  1/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ า
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือน
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558   
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2558 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

 
วาระท่ี 5.4 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาใหด ารงต าแหน่งสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....   
 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. .... และน าเข้าสู่การพิจารณาตรวจแก้ไขของคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย  
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2558 และน าเสนอมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

 
วาระท่ี 5.5 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 

ให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. ....   
 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....  และน าเข้าสู่ 
การพิจารณาตรวจแก้ไขของคณะกรรมการด้านกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยในการประชุม  
ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที ่1 เมษายน พ.ศ.2558 และน าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

 

วาระท่ี ๕.6 ขอแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่ง 
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ.2555   
 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 นั้น 
 เนื่องจากกองบริหารงานบุคคลได้ตรวจพบว่าเอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ แบบ ป.1 
และแบบ ป.4 ยังไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อบังคับฯ กองบริหารงานบุคคลจึงขอแก้ไขเพ่ิมเติม
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ รายละเอียดดังนี้ 
   - แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารแนบท้ายแบบ ป.1 ให้ครบตามองค์ประกอบที่ต้องประเมินตาม
ข้อ 15(2) “ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน” 
 - แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารแนบท้ายแบบ ป.4 ให้ครบตามองค์ประกอบที่ต้องประเมินตาม
ข้อ 19(2) (ก) “ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในต าแหน่งใหม่ (ข) ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน”  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

 

วาระท่ี ๕.1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 
4/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ได้มีมติเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ งอธิการบดี 
หรือไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งการรักษาราชการแทนอธิการบดีดั งกล่าว 
จะครบ 180 วัน ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2558  
 
การด าเนินการ 

 เพ่ือให้การบริหารงานราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไป 
อย่างต่อเนื่อง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 จึงมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน  
180 วัน 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

 

วาระท่ี ๕.3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
สรุปเรื่อง 
  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  
ที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
  2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐาน
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. สาขาวิชาต่างๆ จ านวน 10 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร 
เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ 
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558  วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการขอ เปลี่ยนแปลง
และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 อนุมัติให้สาขาวิชาทั้ง 10 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ  
ของหลักสูตรตามที่เสนอ 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

 

วาระท่ี ๕.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)                                                    
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการ
พิจารณาตามล าดับ ดังนี้ 
 ๑. น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 28 
ตุลาคม 2557  
 ๒. น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557 มีมติให้แก้ไข 
 ๓. น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558 มีมติเห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ๔. น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ มีมติรับทราบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร โดยขอให้ไปด าเนินการแก้ไขตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วน ากลับมาเสนออีกครั้งหนึ่ง      
 
การด าเนินการ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                   
พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว                    
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีที่  1๖ เมษายน 2558 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 
9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่  21 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             


