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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  2/๒๕62  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 

 
4.1 การอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี และเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562  
มีมติเห็นชอบ และให้เสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 2. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.
2562 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(9) และมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.2547 อธิการบดีจึงเสนอขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 6 คน และอาศัยอ านาจตามมาตรา 32  
วรรคสอง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน 6 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้ พร้อมแนบข้อมูลประวัติของ 
ผู้ได้รับการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี และข้อมูลแผนการบริหารงานที่รับผิดชอบของรองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดีตามท่ีอธิการบดีเสนอมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  
 รองอธิการบดี 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า 
 3. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 
 5. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม 
 6. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ 
 ผู้ช่วยอธิการบดี 
 1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล 
 4. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงส์ 
 5. อาจารย์มรกต  ภู่ทอง 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี และเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีตามรายชื่อดังกล่าว 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 

 
4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
มีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 
 2. เพ่ือให้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมีความสอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2562 ในข้อ 6 เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ../.... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน น าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560  เพ่ือให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและ
นวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งครอบคลุมผลงานของคณาจารย์ที่ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน  
มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่  
ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าระดับนานาชาติและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
 2. มหาวิทยาลัยฯจึงได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์   
และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและ
สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว 
 3. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2562 วันอังคาร
ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์   
และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
 4. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 
ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความใน(ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....ข้อที่ 11 (7) “ภายหลังที่คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้พิจารณาตาม (6) แล้ว  ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกรายต่อสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพิจารณาและรวบรวมข้อมูลแล้วจากหนังสือเวียนของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2).3/4572 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง ตอบข้อหารือ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ที่มีไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ความว่า  
                         “....เนื่องจากความในมาตรา 22(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
บัญญัติให้สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งถือเป็นกฎหมายเฉพาะ  การที่ ก.พ.อ.ออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 14(3)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ 



ก.พ.อ.ฯ ดังกล่าวจึงเป็นเพียงมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมี
สภาพเป็นกฎเท่านั้น กรณีจึงไม่อาจแปลความได้ว่า ประกาศ ก.พ.อ.ฯ  เป็นข้อยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งมีล าดับศักดิ์กฎหมายเหนือกว่ า  ดังนั้น ก่อนที่ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องเสนอเรื่องให้สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในชั้นหนึ่งก่อน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ 
ในการใช้ดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือการถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจ า ทั้งนี้ตามมาตรา 22(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547” 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 

 
4.4 มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
และจัดท าแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่  
5 กันยายน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ.2562 (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน) 
 
การด าเนินการ 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้น าเรื่องมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2562 (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 
11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. เห็นชอบ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2562 (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน) 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
              
              



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 

 
5.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 

 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบกับที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว โดยได้น าเรียนต่อองคมนตรี 
(พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา 
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 
11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 

 
5.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562  
มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์   ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่  
18 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566 
 2. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562  
มีมติเห็นชอบ และให้เสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 18/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี  
สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 2. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 20/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2562 วันพฤหัสบดีที่  24  มกราคม พ.ศ.2562 
2/2562 วันพฤหัสบดีที่  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
3/2562 วันพฤหัสบดีที่  21  มีนาคม พ.ศ.2562 
4/2562 วันพฤหัสบดีที่  18  เมษายน พ.ศ.2562 
5/2562 วันพฤหัสบดีที ่ 16  พฤษภาคม พ.ศ.2562 
6/2562 วันศุกร์ที่        21  มิถุนายน พ.ศ.2562 
7/2562 วันพฤหัสบดีที่  18  กรกฎาคม พ.ศ.2562 
8/2562 วันพฤหัสบดีที่  15  สิงหาคม พ.ศ.2562 
9/2562 วันพฤหัสบดีที่  19  กันยายน พ.ศ.2562 

10/2562 วันพฤหัสบดีที่  17  ตุลาคม พ.ศ.2562 
11/2562 วันพฤหัสบดีที่  7  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
12/2562 วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.๒562 
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


