
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม 
วิสามัญสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 1/๒๕63 
วันพฤหัสบดทีี่ 5 มีนาคม พ.ศ.๒๕63   

เวลา 13.3๐ น. 
  ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 

 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์
 



ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.๒๕63   

 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14  
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 

 
3.1 การขยายจ านวนรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ความเป็นมา 
 1. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดส่งข้อมูลรายช่ือผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในปีการศึกษา 2559  
เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
 2. มหาวิทยาลัยได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยช้ีแจงว่าหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 มีแผนการรับนักศึกษาตาม มคอ.2 
จ านวน 20 คน แต่เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก จ านวนท้ังส้ิน 69 คน บัณฑิตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงขอขยายจ 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 โดยสาขามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 ท่าน ท่ีสามารถดูแลนักศึกษาได้ 75 คน 
 3. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยว่าให้น าเหตุผลและความจ าเป็น
ในการขอขยายจ านวนรับนักศึกษา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย  เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ 
ในกระบวนการพิจารณารับรองใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 
การด าเนินการ 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
เสนอเรื่องการขอขยายจ านวนรับนักศึกษาต่อท่ีประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบในวันพฤหัสบดีท่ี 5 
มีนาคม พ.ศ.2563  
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 
ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. รับทราบการขอขยายจ านวนรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 



 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 

 
4.1 การสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ขอลาออกจากต าแหน่ง และมีผลให้
การปฏิบัติหน้าท่ีส้ินสุดเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 
3749/2562 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ  
และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ  
ณ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2562    
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกและแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ.๒๕๖3  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการเสนอช่ือ/สมัคร ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ภายในวันอังคารท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบการเสนอช่ือ/
สมัคร ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ/ผู้สมัคร 3 ราย ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
   2) อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภู 
   3) อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือ/ผู้สมัคร 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ/ผู้สมัคร น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
  2.4 การพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
จ านวนไม่เกิน 3 รายช่ือ เรียงตามล าดับอักษร ดังนี ้
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
   2) อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภู 



   3) อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม 
 3. น ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2563 
 4. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2563  
มีมติรับทราบ การสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และเสนอเรื่องกลับไปให้
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนพิจารณาทบทวนในประเด็นคุณสมบัติ
ตามข้อ 4(2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 แล้วเสนอต่ออธิการบดีวินิจฉัยตีความต่อไป 
 5. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการวิ เทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ได้จัดประชุม 
เมื่อวันจันทร์ท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2563 และได้วินิจฉัยจากข้อมูลของผู้น าเสนอท่ีได้แจ้งว่า มีประสบการณ์การ
ท างานในสายงานท่ีเกี่ยวข้องจากภายนอก ต้ังแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ ในต าแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ต้ังแต่วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 พร้อมท้ังแนบ
เอกสารเพิ่มเติมในท่ีประชุม จึงเป็นเหตุผลท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วมีความเห็นว่า 
ผู้น าเสนอมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีข้อบังคับก าหนด และได้เสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยตีความในประเด็น
ดังกล่าว โดยอธิการบดีเห็นชอบตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาต่อไป 
  
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ 
 2. ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3749/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกและแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
 6. เอกสารข้อมูลประวัติ และวิสัยทัศน์ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 
 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และเอกสารเพิ่มเติมรับรองประสบการณ์การท างาน 
 
ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
เป็นผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 

 
4.2 การสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ขอลาออกจากต าแหน่ง และมีผลให้ 
การปฏิบัติหน้าท่ีส้ินสุดเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3750/2562 
ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง  การสรรหาบุคคล 
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 6 ธันวาคม  
พ.ศ.2562 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 19 ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๖2 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกและแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ.๒๕๖3  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการเสนอช่ือ/สมัคร ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันอังคารท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบการเสนอ
ช่ือ/สมัคร ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ/ผู้สมัคร 2 ราย ดังนี้ 
   1) อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ได้รับการเสนอช่ือ/ผู้สมัคร 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ/ผู้สมัคร น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
  2.4 การพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวนไม่เกิน 3 รายช่ือ เรียงตามล าดับอักษร ดังนี ้
   1) อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ 



 3. น ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2563 
 4. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2563  
มีมติรับทราบ การสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสนอเรื่องกลับไปให้
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาทบทวนในประเด็นคุณสมบัติ
ตามข้อ 4(2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 แล้วเสนอต่ออธิการบดีวินิจฉัยตีความต่อไป 
 5. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดประชุม 
เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 และได้วินิจฉัยจากข้อมูลของผู้น าเสนอท่ีได้แจ้งว่า มีประสบการณ์การท างาน 
ในสายงานท่ีเกี่ยวข้องจากภายนอกแล้ว โดยปรากฏว่าผู้น าเสนอมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับฯจริง จึงมีความเห็น
ตามมติเดิม และได้เสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยตีความในประเด็นดังกล่าว โดยอธิการบดีเห็นชอบตามมติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ 
 2. ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3750/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ัง  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือก
และแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
 6. เอกสารข้อมูลประวัติ และวิสัยทัศน์ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และเอกสารเพิ่มเติมรับรองประสบการณ์การท างาน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
เป็นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2563 

 
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  16  เมษายน 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 3/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.๒563  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


