
๑ 

 

รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดราชการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๒. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๓. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท ์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 

 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น. 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 การพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 
พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสรรหา  
ได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ดังนี้ 
 (1) จัดประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 และจัดท าประกาศคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ณ วันที่ 
28 พฤษภาคม 2558 รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 (2) เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน 
2558 ณ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  
 (3) ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามประกาศคณะกรรมการสรรหา 
เสนอชื่อสรุปได้ดังนี้ 
  3.1) หน่วยงานของมหาวิทยาลัยระดับคณะ ส านัก สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานอ่ืน                 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ านวน 12 หน่วยงาน เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย ได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 รายชื่อ  
 (4) จัดประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและ
ประเมินคุณสมบัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้ได้รายชื่อจ านวนสามชื่อ โดยเรียงตามล าดับ
ตัวอักษร 
 (5) คณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน
สามคน เรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย              
เพ่ือพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตามรายชื่อ  
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เรียงตามล าดับตัวอักษร ดังนี้ 
 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 



๓ 

 

การพิจารณา  
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัยและประธานในที่ประชุม ได้แสดงเจตนาต่อ 
ที่ประชุมขอสละสิทธิ์จากการรับการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย มีผลให้ศาสตราจารย์ 
นพ.พยงค์ จูฑา ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุม
จึงเห็นสมควรให้ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุม
ขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่  
ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น”  

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบ้านสมเด็จพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 27 ก าหนดว่า “กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าในการลงมตินั้นมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงชี้ขาดจะต้องให้เหตุผลประกอบด้วย” 

เนื่องจากศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ได้ขอสละสิทธิ์จากการรับการพิจารณาเลือกเป็นผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จึงเหลือรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน คือ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 

  ที่ประชุมได้พิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนน        
โดยเปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย และให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ทาบทาม และด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ และเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  

5.2   การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 
พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรรหากรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                      
โดยคณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและ
วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสรรหาจัดประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 และจัดท า
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เ รื่อง สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (2) เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 
8-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรองอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. 
 (3) ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหา เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 26 รายชื่อ 
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 (4) คณะกรรมการสรรหาจัดประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองและประเมินคุณสมบัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้จ านวนยี่สิบสองชื่อ 
โดยเรียงล าดับตามตัวอักษร 
 (5) คณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนยี่สิบสองคนเรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณา
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  
สิบเอ็ดคน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตามรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียงตามล าดับตัวอักษร จ านวน 22 คน ดังนี้ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพจน์  วนิชกุล 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา 
 5. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมาก  ศิริเนาวกุล 
 7. ดร.บุญลือ  ทองอยู่ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
 9. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิพัฒน์  เพิ่มผล 
 11. ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง 
 12. นายพิเชษฐ  ตรีพนากร 
 13. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ 
 14. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
 15. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย์ 
 19. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง 
 20. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
 21. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
 22. นายอนุสรณ์  ไทยเดชา 
 

การพิจารณา 
เนื่องจากรายชื่อล าดับที่ 16 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นควรน าชื่อออกจากรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจึงเหลือรายชื่อจ านวน 21 คน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม จ านวน 10 คน ดังนี้ 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา 
(3) ดร.บุญลือ  ทองอยู่ 
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(4) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
(5) ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
(6) นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
(7) ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
(8) ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง 
(9) ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
(10)  ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
เนื่องจากศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุมเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการเสนอชื่อ

และต้องออกจากที่ประชุมด้วย จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี 
เป็นประธานในที่ประชุมแทน 

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนน          
โดยเปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่ามีผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 11 คน เรียงตามล าดับตัวอักษร ดังนี้ 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส 
(2) นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
(3) ดร.บุญลือ  ทองอยู่ 
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
(5) ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
(6) นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
(7) ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
(9) ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง 
(10) ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
(11) ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
 และให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ทาบทาม และด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน             
11 คน ดังนี้ 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส 
(2) นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
(3) ดร.บุญลือ  ทองอยู่ 
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
(5) ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
(6) นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
(7) ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
(9) ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง 
(10) ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
(11) ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 7/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑5.00 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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