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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 9/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
19 กันยายน พ.ศ.2562 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 

 
4.1 การสรรหาอธิการบด ี

ความเป็นมา 
 ด้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 
28 ตุลาคม ๒๕62 สภามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 16/๒๕62 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2547 และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ประกาศ  
ณ วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ประกาศ ณ วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 
  1.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  ประกาศ ณ วันท่ี  
13 กันยายน พ.ศ.2562 
  1.3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
รายนามผู้ได้รับการเสนอช่ือและสมัครเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และก าหนดการน าเสนอข้อมูลวิสัยทัศน์
และรับการสัมภาษณ์ ประกาศ ณ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 
  1.4 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกาศ ณ วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การเสนอช่ือ/การสมัคร ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี โดยผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือและผู้สมัคร
สามารถเสนอช่ือและสมัครได้ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2562 
ภายในเวลาไม่เกิน 16.30 น. ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ/
ผู้สมัครจ านวน 4 ราย เรียงตามตัวอักษร ดังนี้ 
 1) อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ  (การเสนอช่ือ) 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  ใจงาม (การสมัคร) 
 3) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ (การเสนอช่ือ) 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา (การเสนอช่ือ) 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือ/การสมัคร มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นครบถ้วน
ท้ัง ๔ ราย 
  2.3 การน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการ
พิจารณากล่ันกรองตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติเบ้ืองต้น ด้านคุณสมบัติ 



ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ด้านวิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และด้านบุคลิกภาพฯ จนได้
รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี จ านวน 3 ราย เรียงตามล าดับอักษร ดังนี ้
 

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  ใจงาม 
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์ 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา 
 

 2.4 การก าหนดให้ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีท้ัง 3 รายเข้าน าเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และการตอบค าถามต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 16/2562 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 2. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2547  
 3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ประกาศ ณ วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 
 4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ประกาศ ณ วันท่ี 13 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 
 5. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
รายนามผู้ได้รับการเสนอช่ือและสมัครเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีและก าหนดการน าเสนอข้อมูลวิสัยทัศน์
และการรับการสัมภาษณ์ ประกาศ ณ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 
 6. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีประกาศ ณ วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหา 
จ านวน ๑ คน เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 

 
4.2 การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 

ความเป็นมา 
 ด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่ งในวัน ท่ี  17 ตุลาคม ๒๕62 
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 2653/๒๕62 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การเสนอช่ือ/การสมัคร ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือ
และผู้สมัครสามารถเสนอช่ือและสมัครได้ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 
2562 ภายใน เวลาไม่ เกิน  16.30 น. ตามแบบฟอร์ม ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด ปรากฏว่ามี 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือ/ผู้สมัครจ านวน 2 ราย เรียงตามตัวอักษร ดังนี้ 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช  (การเสนอช่ือ) 
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  (การเสนอช่ือ) 
 

  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือ/การสมัคร มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นครบถ้วน
ท้ัง 2 ราย 
  2.3 การน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการหยั่งเสียง คณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้ด าเนินการพิจารณากล่ันกรองตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติเบ้ืองต้น  
ด้านวิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ และด้านบุคลิกภาพฯ พร้อมด าเนินการหยั่งเสียงจากคณาจารย์และ
บุคลากรของคณะครุศาสตร์ จนได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จ านวน 2 ราย เรียงตามล าดับ
อักษร ดังนี้ 
 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ 



  2.4 การก าหนดให้ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ท้ัง 2 ราย เข้าน าเสนอ
วิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ และการตอบค าถามต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 2653/๒๕62 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี 
พ.ศ.๒๕๔๗ 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ั ง 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหา 
จ านวน ๑ คน เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
              
             
             
             
              
             
              
             
              
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 

 
5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เร่ือง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 

ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ า (ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้เกษียณอายุราชการในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562 
 2. มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ตัวแทน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) และอาจารย์ สุริยา  อติวิทยาภรณ์  ได้รับการเลือกให้ เป็นกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าฯ โดยด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 – 13 กุมภาพันธ์ 2563) 
 3. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา  
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ประกาศ ณ วันท่ี 10 กันยายน 2562 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/2562 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

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

10/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  17  ตุลาคม พ.ศ.2562 
11/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
12/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  19  ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.๒562 
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


