
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 6/๒๕63 
วันพฤหัสบดทีี่ 18 มิถุนายน พ.ศ.๒๕63   

เวลา 13.3๐ น. 
  ณ ห้องประชุม ชั้น 13 

 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์
 



ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.๒๕63   

 ณ ห้องประชุม ช้ัน 13  
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

.......................................................................... 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/๒๕63   2 
ระเบียบวาระที่ 3 

3.1 
3.2 
 
3.3 

เร่ืองสืบเนือ่ง 
บทสรุปแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย  
ระดับช านาญการ (เพิ่มเติม) 
ค าส่ัง/ระเบียบ/ประกาศ ท่ีผ่านการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 

18 
18 

 
19 
40 

ระเบียบวาระที่ 4 
4.1 
 
4.2 
 
4.3 
 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ)   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

46 
 

46 
 

60 
 
 

     75    
ระเบียบวาระที่ 5 

5.1 
 
5.2 
5.3 
5.4 

เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
(ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งท่ี 2 
รายงานฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

78 
 

78 
88 
91 

105 
ระเบียบวาระที่ 6 

6.1 
เร่ืองอื่นๆ  
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 
109 



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 

 
ความเป็นมา 
 ตาม ท่ี ได้มี การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้ ง ท่ี  5 /๒๕63  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 

 
3.1 บทสรุปแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 มีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง โดยให้ปรับตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบอีกครั้ง 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 มีมติรับทราบ การด าเนินการแก้ไขข้อมูลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท าบทสรุปแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับย่อ) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 
18 มิถุนายน พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 

 



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 

 
3.2 รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินเพือ่แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช านาญการ (เพิ่มเติม) 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
มีมติอนุมัติแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น คือ 1) นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี  
ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งต้ังในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) นายเดชอาคม คดเกี้ยว ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งต้ังในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป ระดับช านาญการ สังกัดส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งท่ีประชุมได้ต้ังข้อสังเกตโดยให้เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดของ 
การประเมินค่างาน ความเหมาะสมของต าแหน่ง การอนุมัติกรอบต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
และน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานบุคคลได้น าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อแต่งต้ัง
พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช านาญการ (เพิ่มเติม) น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 6/2563  
วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและ  
การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 
 2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2562 , ครั้งท่ี 3/2561 , ครั้งท่ี 7/2561 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 

 
3.3 ค าสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ที่ผ่านการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 15/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
มีมติอนุมัติ  
 1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 
2/2562 ภาคการศึกษาท่ี 3/2562 และภาคการศึกษาท่ี 1/2563 พ.ศ.2563 
 2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 
 3. (ร่าง) ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 15/2563 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปี พ.ศ.2563 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า ค าส่ัง/ระเบียบ/ประกาศ ดังกล่าว น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 

 
4.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศ ก.พ .อ. เรื่องหลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 3 ให้สภาสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย   
  ข้อ 3.1 ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์   
  ข้อ 3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลท่ีมิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้นๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วย ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554                   
ข้อ 8 ระบุให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ประกอบด้วย (1) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลท่ีมิได้
สังกัดมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งต้องครอบคลุมสาขาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้ อยกว่า 5  คน แต่ไม่ เกิน  10 คน  (3 ) รองอธิการบดีหรือ  
ผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ (4) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้
คณะกรรมการตาม (1) และ (2) มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  
ข้อ 6 ระบุให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ประกอบด้วย (1) 
ประธานกรรมการ ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งต้องเป็นบุคคลท่ีมิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือ
สาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้รองอธิการบดีหรือผู้ท่ี
อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ข้อ 7 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามข้อ 6 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีและอาจได้รับแต่งต้ัง
ใหม่ได้อีก 
 4. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามสาระท่ีระบุ  
ในประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
  4.1 ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 22/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส่ัง ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
  4.2 ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 10/2562 เรื่อง แก้ไขค าส่ัง                   
ส่ัง ณ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2562 



  4.3 ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 29/2562 เรื่อง แก้ไขค าส่ัง                   
ส่ัง ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 5. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามค าส่ังในข้อ 4 จะครบวาระการปฏิบัติงาน  
ในวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
การด าเนินการ 
 1. มหาวิทยาลัยขอน าเสนอว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการชุดเดิมได้ปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างดียิ่ง อีกท้ังข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
คณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ข้อ 7                     
ระบุว่า . . . คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้อีก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง                 
ในการปฏิบัติงาน จึงขอน าเสนอให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 2. น าเสนอข้อมูลต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิ(คณะกรรมการชุดเดิม)โดยน ารายละเอียดมาจาก “บัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด” พร้อมท้ัง
ระบุความเช่ียวชาญท่ีครอบคลุมคณะและสาขาวิชา  เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  สรุปได้ดังนี้  (ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระนี้) 
     

            ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  
กรรมการ 

                      คณุวุฒ ิ   ความเชี่ยวชาญ          ความเชี่ยวชาญ 
 ที่ครอบคลุมคณะ/สาขาวิชา 

ศ. ดร. สุจริต เพียรชอบ ประธาน อ.บ.(ไทย,อังกฤษ,ฝร่ังเศส) 
ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
MS.in ED.(Teaching English Language,     
Teaching English as a Second Language) 
Ed.D.(Curriculum and Instruction) 

หลักสูตรและการสอน -คณะครุศาสตร์ 
-คณะมนุษยศาสตร์และ   
 สังคมศาสตร์ 

ศ. พยงค์  จฑูา กรรมการ พ.บ. 
Dip.Amer.Board of Internal Med. 
Sub-Board of Cardiovascular Disease. 
F.C.C.P 
F.A.C.A. 

โรคหัวใจ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
สาขาวิชาด้านการสาธารณสุข  
และการแพทย์  

ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว กรรมการ วน.บ. 
วท.ม.(วนศาสตร์) 
Ph.D.(Botany and Plant Pathology) 

นิเวศวิทยาทางพืช, 
ป่าชายเลน 

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-คณะวิศวรรมศาสตร์และ 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ศ.ดร. สิริวัฒน์   วงษ์ศิริ  กรรมการ วท.บ. 
M.S.(Entamology) 
Ph.D.(Entamology) 

ชีววิทยาของผึ้ง -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-คณะวิศวรรมศาสตร์และ 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ศ.ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม ่ กรรมการ ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
ร.ม.(การปกครอง) 
M.A.(Pol.Sci.) 
Ph.D. (Pol.Sci.) 

รัฐประศาสนสตร์ -คณะมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ 
-คณะวิทยาการจัดการ 
 

ศ.ดร. วีรชาติ เปรมานนท์ กรรมการ ศ.บ.(ดุริยางคศิลป์) 
M.M.(Composition) 
D.Mus.(Composition) 

ดุริยางคศิลป์สากล -วิทยาลัยการดนตรี 
-คณะมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ 

 
 
 
 



เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
คณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ประกอบด้วย 
  

   ศาสตราจารย์ ดร. สุจริต เพียรชอบ  ประธานกรรมการ 

   ศาสตราจารย์พยงค์  จูฑา    กรรมการ 

   ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว   กรรมการ 

   ศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์   วงษ์ศิริ  กรรมการ 

   ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่  กรรมการ 

   ศาสตราจารย์ ดร. วีรชาติ เปรมานนท์  กรรมการ 

   รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล เลขานุการ 

   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 

 
4.2 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. 
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท          
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้  
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 4 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นายสรายุทธ  คาน* 
น.ส.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์* 

 

นางชยารัตน์  ศรีสุนนท์* 
น.ส.อรพิมพ์  มงคลเคหา* 

น.ส.มาลี ลิขิตชัยกุล* 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
 

ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการสูงขึ้น 

นายสรายุทธ  คาน* 
น.ส.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์* 

 

นางชยารัตน์  ศรีสุนนท์* 
น.ส.อรพิมพ์  มงคลเคหา* 

น.ส.มาลี ลิขิตชัยกุล* 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี (5 ปี)  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

น.ส.เย็นหทัย  แน่นหนา* 
 

นายเกียรติศักด์ิ  ลักษณะงาม 
 
 

น.ส.วาทินี จันมี* 
น.ส.หทัยรัตน์ สุขเพียบพร้อม* 
น.ส.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก* 

น.ส.อุมาลี นามดวง 
 

น.ส.อุมาลี นามดวง 
 

น.ส.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก* 
น.ส.ธิดา อมร* 

น.ส.อุมาลี นามดวง 

เกษียณอายุราชการ 
 

เนื่องจากได้ลาออกจากการเป็น
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

 

ส าเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู 
 
 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการสูงขึ้น 

นายสุธน  เสถียรยานนท์* 
 

- 
 
 

น.ส.วาทินี จันมี* 
น.ส.หทัยรัตน์ สุขเพียบพร้อม* 
น.ส.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก* 

น.ส.อุมาลี นามดวง 
 

น.ส.อุมาลี นามดวง 
 

น.ส.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก* 
น.ส.ธิดา อมร* 

น.ส.อุมาลี นามดวง 
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

น.ส.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก* 
 

ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการสูงขึ้น 

น.ส.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก* 
 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ฉบับ
ปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
รายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 

 
4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

 
ความเป็นมา 
 บัณฑิตวิทยาลัย ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร
และผ่านการกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งท่ี 3/๒๕63 เมื่อวันอังคารท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 และได้น าเข้าท่ีประชุม 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการ
แก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 
6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 

 
5.1 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS และโครงการความร่วมมือต่างๆ  
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร 
   2.2 ระดับปริญญาโท จ านวน 12 หลักสูตร 
   2.3 ระดับปริญญาเอก จ านวน 5 หลักสูตร 
   
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมช้อมูลรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งท่ี 6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 

 
5.2 (ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) คร้ังที่ 2 

 
ความเป็นมา 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย 
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563 (ครั้งท่ี 2) : ทิศทางและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 13 – 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 

 
5.3 รายงานฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ความเป็นมา 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2562 
ข้อ 46 ได้ระบุว่า “ให้ ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าท่ีบัญชีจัดท ารายงานการรับจ่ายและฐานะการเงินของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนเสนอให้อธิการบดีทราบภายใน 20 วัน ของเดือนถัดไป” 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอรายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
 1. รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน 
 2. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
 3. งบแสดงฐานะทางการเงิน (เปรียบเทียบ) ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 และ 30 เมษายน 
2562  
 4. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
 5. งบแสดงผลการด าเนินงาน (เปรียบเทียบ) ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 และ 30 เมษายน 
2562 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 

 
5.4 รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ความเป็นมา 
 สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดประชุม ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันอังคารท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 
อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 24 ได้ก าหนดหน้าท่ีของสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ไว้ดังนี้ 
 1. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาต่ออธิการบดีหรือ 
สภามหาวิทยาลัย 
 2. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
 4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และน าเสนอ
ความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น ามติท่ีประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งท่ี 6/2563 
วันอังคารท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 18 
มิถุนายน พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
              
             
             
              
             
             
              

 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 7/2563 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  16  มกราคม พ.ศ.2563 
2/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  13  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  19  มีนาคม พ.ศ.2563 
4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี    7  พฤษภาคม พ.ศ.2563 
5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  21  พฤษภาคม พ.ศ.2563 
6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มิถุนายน พ.ศ.2563 
7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  16  กรกฎาคม พ.ศ.2563 
8/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  20  สิงหาคม พ.ศ.2563 
9/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  17  กันยายน พ.ศ.2563 

10/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  15  ตุลาคม พ.ศ.2563 
11/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  19  พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
12/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  17  ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒563  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


