
๑ 

 

รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/๒๕63 

วันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย       ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด  กรรมการผู้แทนผู้บริหาร       กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร       กรรมการ 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๓.    อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ติดภารกิจ 
๒. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา ผู้น าเสนอวาระ 
๒. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๓. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๔. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 



๒ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
  ดร.สายหยุด จ าปาทอง ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของการติดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๓) 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งท่ีประชุมว่า จากวิกฤตโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้มีผลกระทบไปท่ัวประเทศ ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยมีความ
จ าเป็นต้องยกเลิกบางกิจกรรมไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการใช้งบประมาณ และ
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของการ
ติดเช้ือโรค COVID-19 และพยายามด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี 
สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังแต่วันท่ี 18 มกราคม 2563 และมีค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3/2563 ส่ัง ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งต้ังรองอธิการบดี นั้น จากค าส่ัง
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ในสัดส่วนของ  
รองอธิการบดี จ านวน 2 คน ในคราวประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 วันจันทร์ท่ี 2 
มีนาคม พ.ศ.2563 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 จึงประกาศผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากรองอธิการบดี จ านวน 2 ราย  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  
เอี่ยมสะอาด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า ท้ังนี้ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ  
ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม  
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  3.1 การขยายจ านวนรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
สรุปเร่ือง 
 1. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดส่ง
ข้อมูลรายช่ือผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในปีการศึกษา 2559  
เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 



๓ 

 

 2. มหาวิทยาลัยได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยช้ีแจงว่าหลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 มีแผนการรับนักศึกษาตาม มคอ.2 
จ านวน 20 คน แต่เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก จ านวนท้ังส้ิน 69 คน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงขอขยายจ านวนรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
โดยช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 
  2.1 ปีการศึกษา 2559 มีผู้แสดงความประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นจ านวนมากถึง 120 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสามารถรับได้ จ านวน 
75 คน ทางหลักสูตรได้มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวน 69 คน และส ารอง 10 คน 
  2.2 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2558 โดยระบุสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในแผนวิทยานิพนธ์ 1 : 5 คน แผนสารนิพนธ์  
1 : 15 คน และในปีการศึกษาดังกล่าว นักศึกษาเลือกแผนการเรียนสารนิพนธ์ทุกคน โดยสาขามีอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน จึงสามารถดูแลนักศึกษาได้ 75 คน 
 3. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยว่า ให้น าเหตุผลและความจ าเป็น 
ในการขอขยายจ านวนรับนักศึกษา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในกระบวนการ
พิจารณารับรองใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
เสนอเรื่องการขอขยายจ านวนรับนักศึกษาต่อท่ีประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ในวันพฤหัสบดีท่ี 5 
มีนาคม พ.ศ.2563  

 

มติที่ประชุม รับทราบ การขยายจ านวนรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
สรุปเร่ือง 
 ด้วยผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง และมีผลให้ 
การปฏิบัติหน้าท่ีส้ินสุดเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ท่ี 3749/2562 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันท่ี 6 ธันวาคม 
พ.ศ.2562   
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ด าเนินการจัดท า
ประกาศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ 
ณ วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ัง
โดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ.๒๕๖3 โดยด าเนินการจัดให้มีการเสนอช่ือ/สมัคร ผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ภายในวันอังคารท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภายใน



๔ 

 

เวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบการเสนอช่ือ/สมัคร ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่า มีผู้ได้รับการเสนอ
ช่ือ/ผู้สมัคร 3 ราย ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
   2) อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภู 
   3) อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้พิจารณากล่ันกรอง 
ตรวจสอบคุณสมบัติและรับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือ/ผู้สมัครแล้ว ผลการพิจารณากล่ันกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จ านวน
ไม่เกิน 3 รายช่ือ เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
   2) อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภู 
   3) อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม 
 ฝ่ายเลขานุการจึงน ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563  
วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2563 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2563  
มีมติรับทราบ การสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และเสนอเรื่องกลับไปให้คณะกรรมการ
สรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนพิจารณาทบทวนในประเด็นคุณสมบัติตามข้อ 4(2) ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธี การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.
2547 แล้วเสนอต่ออธิการบดีวินิจฉัยตีความต่อไป 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดประชุมเมื่อ 
วันจันทร์ท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2563 และได้วินิจฉัยจากข้อมูลของผู้น าเสนอท่ีได้แจ้งว่า มีประสบการณ์การท า งาน 
ในสายงานท่ีเกี่ยวข้องจากภายนอก ต้ังแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้ช่วย
ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ต้ังแต่วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 พร้อมท้ังแนบเอกสาร
เพิ่มเติมในท่ีประชุม จึงเป็นเหตุผลท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นแล้วมีความเห็นว่า ผู้น าเสนอ 
มีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีข้อบังคับก าหนด และได้เสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยตีความในประเด็นดังกล่าว  
โดยอธิการบดีเห็นชอบตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา   
  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาในประเด็นขั้นตอนการวินิจฉัยตีความของอธิการบดี กรณีท่ีก าหนด
คุณสมบัติให้มีประสบการณ์ในสายงานท่ีรับผิดชอบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ. 2547 ข้อ 9 บัญญัติว่า “ในกรณี
ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย” โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

๑) มีการต้ังข้อสังเกตในเอกสารบันทึกข้อความการตีความของอธิการบดี ลงวันท่ี 4 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 ว่าเป็นการตีความภายหลังจากคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาทบทวน ซึ่งตามหลักกฎหมายแล้ว 
อธิการบดีต้องวินิจฉัยตีความก่อนส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตาม 
การวินิจฉัยตีความของอธิการบดี แล้วจึงเสนอกลับมายังสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

๒) ประเด็นการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาฯ ในขั้นตอนการรับสมัคร หากมีการระบุว่า
อนุญาตให้บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถสมัครได้ไว้ชัดเจน จะสามารถนับรวมประสบการณ์ภายนอกโดยอนุโลม



๕ 

 

ได้ แต่หากไม่ได้ระบุไว้การนับรวมประสบการณ์ภายนอกต้องเสนอเรื่องให้อธิการบดีวินิจฉัยตีความในขณะท่ีมี 
การด าเนินการสรรหา แต่ในกรณีนี้เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักท้วงว่าคุณสมบัติไม่ครบ อธิการบดีสามารถ
ตีความโดยไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาอีกเพราะเป็นอ านาจของอธิการบดี แต่เมื่อมีการส่งกลับไปท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯ อธิการบดีต้องตีความให้คณะกรรมการสรรหาฯ เนื่องจากความเห็นของสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ตรงกัน เพื่อให้การด าเนินการถูกต้องตามเงื่อนไขและไม่เกิดปัญหาตามมา จึงควรเสนอให้
อธิการบดีตีความให้ชัดเจนก่อน เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

๓) ตามหลักกฎหมาย ขั้นตอนการด าเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัยต้องด าเนินการโดย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยท าบันทึกข้อความเสนออธิการบดีแจ้งมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยให้อธิการบดีเป็น 
ผู้วินิจฉัย เมื่ออธิการบดีวินิจฉัยเสร็จแล้วถือว่าเป็นอันส้ินสุด เมื่อเป็นความผิดพลาดของกระบวนการ จึงควรด าเนินการ
ให้ถูกต้องก่อน ท้ังนี้เมื่อเลขานุการได้จัดท าบันทึกข้อความแจ้งมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีแล้ว  
จึงด าเนินการตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คือ เสนอเรื่องกลับไปท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อทบทวนคุณสมบัติ
ด้านประสบการณ์ในสายงานท่ีรับผิดชอบของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนและผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วเสนอต่ออธิการบดีวินิจฉัยตีความต่อไป  

๔) ควรค านึงถึงความคืบหน้าในเชิงพัฒนาของส านักและมหาวิทยาลัย เนื่องจากการพัฒนาได้
หยุดชะงักลง ท้ังในส่วนของงานครุภัณฑ์ งานปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง และงานอื่น ๆ เนื่องจากรอผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งหากมี
การถอนเรื่องกลับไปอีกครั้ง อาจส่งผลต่อขวัญและก าลังใจผู้เข้ารับการสรรหาและท าให้การด าเนินการสรรหาไม่แล้วเสร็จ
ทันต่อการด าเนินงานในเชิงพัฒนาของส านักและมหาวิทยาลัย  

๕) เมื่ออธิการบดีได้ใช้อ านาจในการวินิจฉัยตีความและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นเอกสาร
ประกอบในวาระการประชุมแล้ว จึงสามารถด าเนินการได้ 2 ระดับ คือ 1. กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถเสนออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยในขั้นตอนการสรรหาได้ 2. เมื่ออธิการบดี
เห็นชอบการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการสรรหาฯ ในประเด็นคุณสมบัติแล้ว จึงเท่ากับอธิการบดีได้วินิจฉัย
ตีความเป็นท่ีสุดแล้ว จึงสามารถน ามาประกอบการพิจารณาได้ โดยไม่ต้องน ารายละเอียดอื่นมาประกอบอีก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตามเจตนารมณ์ของผู้ตีความคืออธิการบดีเป็นส าคัญ การท่ีอธิการบดีเห็นชอบตามการพิจารณาทบทวนของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ตามบันทึกข้อความลงวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2563 แสดงว่าอธิการบดีมีเจตนาให้สามารถ
น าประสบการณ์จากภายนอกมาเป็นประสบการณ์ตามข้อบังคับ ข้อ 4 (2) ได้ ซึ่งอธิการบดีลงนามในบันทึกข้อความว่า
เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาทบทวนแล้ว หมายความว่าอธิการบดีได้ใช้ดุลยพินิจแล้ว ต้ังแต่วันท่ี 
31 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นกระบวนการท่ีสมบูรณ์และชอบด้วยหลักกฎหมายประกอบกับหลักข้อเท็จจริง 
  ท่ีประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน โดยได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์ และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และมีการพิจารณาเลือกโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ได้รับเลือก 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ต้ังแต่วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึง 4 มีนาคม พ.ศ.2567 
 

 4.2 การสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปเร่ือง 
  ด้วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ขอลาออกจากต าแหน่ง และมีผลให้ 
การปฏิบัติหน้าท่ีส้ินสุดเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 



๖ 

 

3750/2562 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันท่ี  
6 ธันวาคม พ.ศ.2562 
  คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดท า
ประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ  
ณ วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและ
แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ.๒๕๖3  
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดให ้
มีการเสนอช่ือ/สมัคร ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันอังคารท่ี 
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบการเสนอช่ือ/สมัคร ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น 
ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ/ผู้สมัคร 2 ราย ดังนี้ 
   1) อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พิจารณากล่ันกรอง 
ตรวจสอบคุณสมบัติและรับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือ/ผู้สมัคร แล้ว ผลการพิจารณากล่ันกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวนไม่เกิน 3 รายช่ือ เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
   1) อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2563  
มีมติรับทราบ การสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสนอเรื่องกลับไปให้
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาทบทวนในประเด็นคุณสมบัติ
ตามข้อ 4(2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน พ.ศ.2547 แล้วเสนอต่ออธิการบดีวินิจฉัยตีความต่อไป 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดประชุม 
เมื่อวันพุธท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2563 และได้วินิจฉัยจากข้อมูลของผู้น าเสนอท่ีได้แจ้งว่า มีประสบการณ์การท างาน 
ในสายงานท่ีเกี่ยวข้องจากภายนอกแล้ว โดยปรากฏว่าผู้น าเสนอมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับฯจริง จึงมีความเห็นตาม
มติเดิม และได้เสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยตีความในประเด็นดังกล่าว โดยอธิการบดีเห็นชอบตามมติท่ีประชุม
ของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2563  
วันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563 
 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้มีการตั้งข้อสังเกตในรายละเอียดของเอกสารหลักฐานของผู้เข้ารับการสรรหารายหนึ่งแล้ว

ท าให้อาจเกิดประเด็นการพิจารณาเอกสารย้อนหลังของคณะกรรมการสรรหา ฯ แต่เนื่องจากเอกสารดังกล่าว  
เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของอธิการบดีเท่านั้น จึงเห็นควรให้ถอนเอกสารดังกล่าวออกไป  



๗ 

 

  ท่ีประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์  ซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพิจารณาเลือกโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว ได้รับเลือกให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแต่วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึง 4 มีนาคม พ.ศ.2567 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/๒๕63  

สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ  บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ท่ี 
3/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๖.2 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายในรัชกาลที่ 10 และ
ยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน” 
สรุปเร่ือง 
  อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี แจ้งก าหนดการโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคล่ือน 
พระบรมราโชบายในรัชกาลท่ี 10 และยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันจันทร์ท่ี 23 
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ช้ัน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                             ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


