
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๓.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๒. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๓. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
  1.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 นั้น มหาวิทยาลัยได้ประกอบพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
สภาวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ องค์การนักศึกษา บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุม  
ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 
พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. 
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  แจ้งก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 แนะน ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 
สรุปเรื่อง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ กล่าวแนะน า  อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์ ผู้ได้รับการเลือก 
ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า รายละเอียดปรากฏในวาระท่ี 5.1   

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2562  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕62  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การสรรหาอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 28 
ตุลาคม ๒๕62 สภามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 16/๒๕62 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัย



๓ 

 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕62 
 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 
29 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับ 
การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 ประกาศคณะกรรมการ 
สรรหาฯ เรื่อง รายนามผู้ได้รับการเสนอชื่อและสมัครเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และก าหนดการน าเสนอข้อมูล
วิสัยทัศน์และรับการสัมภาษณ์ ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 และประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
  1. การเสนอชื่อ/การสมัคร ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อและผู้สมัคร
สามารถเสนอชื่อและสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 
ภายในเวลาไม่เกิน 16.30 น. ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ/
ผู้สมัครจ านวน 4 ราย เรียงตามตัวอักษร ดังนี้ 
 1) อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ  (การเสนอชื่อ) 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  ใจงาม (การสมัคร) 
 3) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ (การเสนอชื่อ) 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา (การเสนอชื่อ) 
  2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ/การสมัคร มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนทั้ง  
๔ ราย 
  3. การน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการพิจารณา
กลั่นกรองตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ เบื้องต้น ด้านคุณสมบัติ  
ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ด้านวิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และด้านบุคลิกภาพฯ จนได้
รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี จ านวน 3 ราย เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  ใจงาม 
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี   กวินเสกสรรค์ 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา 
 

 น ารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีทั้ง 3 รายเข้าน าเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และการตอบค าถามต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยาว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง 
ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ใ นที่ประชุม  
เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 
  ที่ประชุมอนุญาตให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
จ านวน 9 ราย เข้าร่วมพิจารณาในวาระนีแ้ละมีสิทธิ์เลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 



๔ 

 

  ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และ 
มีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนน
ปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 
 

 4.2 การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕62 มหาวิทยาลัย
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่ 2653/๒๕62 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 23 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
  1. การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสามารถ 
เสนอชื่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ภายในเวลาไม่เกิน 
16.30 น. ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวน 2 ราย เรียงตาม
ตัวอักษร ดังนี้ 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช   
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์   
  2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฏว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ
เบื้องต้นครบถ้วนทั้ง 2 ราย 
  3. การน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการหยั่งเสียง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้
ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติเบื้องต้น  
ด้านวิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ และด้านบุคลิกภาพฯ พร้อมทั้งด าเนินการหยั่งเสียงจากคณาจารย์และ
บุคลากรของคณะครุศาสตร์ จนได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จ านวน 2 ราย เรียงตามล าดับ
อักษร ดังนี้ 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ 
 น ารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ทั้ง 2 ราย เข้าน าเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายและ
แนวทางการพัฒนาคณะ และการตอบค าถามต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย   
ครั้งที่ 10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนี้  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยาว่าด้วยการประชุม 



๕ 

 

สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการ
แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม  
เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 
  ที่ประชุมอนุญาตให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ คือ อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์ เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้และมีสิทธิ์เลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะครุศาสตร์ 
  ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ 
ครุศาสตร์ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย  
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ า (ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) และอาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์ ได้รับการเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าฯ 
โดยด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 13 กุมภาพันธ์ 2563) 
 มหาวิทยาลั ยได้ด า เนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา  
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประกาศ 
ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕62  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562  
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                             ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


