


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรปุ 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖4 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 ในข้อ 7 ได้ระบุการได้มาซึ ่งประธานกรรมการตามข้อ ๕ (๑) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการ สรรหา ประกอบด้วย 
 (๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการสรรหา  
 (๒) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเลือกกันเอง จำนวน
สองคน  
 (๓) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเลือกกันเอง จำนวนสองคน  
 (๔) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง จำนวนสามคน   
 ให้รองอธิการบดีซึ่งไม่ใช่กรรมการสรรหาตาม (๒) เป็นเลขานุการ 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง และการสรรหาประธานกรรมการให้ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนที่ประธานกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ หรือหลังจากประธาน
กรรมการพ้น จากตำแหน่งก่อนครบวาระภายในเก้าสิบวัน แล้วแต่กรณu 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2563 มีมติอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1) อธิการบดี          ประธานกรรมการ 
  2) ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  5) รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน      กรรมการ 
  6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ       กรรมการ 
  7) รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช      กรรมการ 
  8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล      กรรมการ 
  9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว       เลขานุการ 
  10) นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  11) นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 3. คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1 
   - กำหนดแผนการดำเนินการสรรหา และพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรร
หาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การดำเนินการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   - พิจารณา (ร่าง) แบบแสดงข้อมูลประวัติผู ้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



   - พิจารณา (ร่าง) แบบเสนอชื่อผู ้มีสิทธิ ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   - พิจารณา (ร่าง) แบบตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  3.2 การเสนอชื่อ (หน่วยงานละไม่เกิน 2 ชื่อ) โดยแนบ  

   1) แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย    

   2) แบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

  สามารถเสนอชื่อและส่งแบบเสนอชื่อ และแบบแสดงข้อมูลประวัติ ระหว่างวันที่ 11 - 22 
มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี           
ศรีสุริยวงศ์ หรือ e-Mail : uc@bsru.ac.th 

  3.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ 
และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน ๓ คน 
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบจำนวน 1 คน  ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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เอกสารประกอบ 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕64 

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕64  
 

 

 

















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

 
 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

ครั้งที่ 1/๒๕64 
วันอังคารที่ 5 มกราคม  พ.ศ. ๒๕64  

เวลา 10.0๐ น. 
 
 

 
 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  ชั้น 14 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2564 

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา 10.0๐ น.  
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม    2 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 3 
ระเบียบวาระท่ี 4 

4.1 
 
4.2  

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 30/2563  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

4 
4 

 
6 

ระเบียบวาระท่ี 5 
5.1 
 
5.2 
 
 
5.3 
 
 
 
5.4  

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินการสรรหา 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
การพิจารณา (ร่าง) แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และ (ร่าง) แบบแสดงข้อมูล ประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
การพิจารณา (ร่าง) แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 6 
6.1 

เรื่องอ่ืนๆ  
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/๒๕64 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

 
มติคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

 
มติคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             



๑ 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2564 
วันอังคารที ่5 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  ชั้น 14 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

---------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา  ประธานกรรมการ 
  2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา    เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร    ท่อแก้ว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท    ชุนดี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา    พงศ์พัฒนโยธิน  กรรมการ 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ    ก๋าคำ   กรรมการ 
  7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา    รัตนภิญโญวานิช  กรรมการ 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์    วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการ 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ    บางเขียว  เลขานุการ 
  10. นางสาวภรทิพย์     พลอาชีพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. นายจักรชัย     ตระกูลโอสถ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

เริ่มประชุม เวลา 10.3๐ น. 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ฉบับท่ี1/2564 
 

สรุปเรื่อง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม  

พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร              
อันเนื่ องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่1/2564 ตามประกาศของ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่15) ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แจ้งให้ปฏิบัติตามประกาศโดยไม่ให้ส่งผลกระทบ               
ต่อการปฏิบัติราชการ 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาได้ จั ดทำคำสั่ งสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 30/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพ่ื อสรรหาประธานกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย  อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา 1 8  (14 )  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงแต่งตั้งบุคคล
ต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  1. อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว เลขานุการ 
 10. นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
   4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
 

สรุปเรื่อง  
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีคำสั่ง ที่ 30/2563 เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และ
มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งที่  11/2560 เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 ทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 แผนการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคำสั่งที่ 30/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ            
สรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่  17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยให้คณะกรรมการ
ดังกล่าว ดำเนินการตามข้ันตอนการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามสาระสำคัญในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
 

การพิจารณา 
 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

  1) แก้ไขช่องตารางกิจกรรม ปรับตัวเลขข้อให้เรียงตามลำดับทั้งสิ้น 4 ข้อ หรือ 4 กิจกรรม 
  2) แก้ไขรายละเอียดข้อ 2. จาก “วันที่ 11 – 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 
น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์” เป็น “วันที่ 11 – 22 มกราคม พ.ศ. 2564 
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ”์ 
  3) เพ่ิมเติมรายละเอียดข้อ 3.“ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อฯ จำนวนไม่เกิน 3 รายชื่อ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก และให้ความเห็นชอบ”  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 5.2 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

  สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ต า ม ค ำ สั ่ง ส ภ า ม ห า ว ิท ย า ล ัย  ที่  30 /25 60  สั่ ง ณ  วั นที่  17  ธั น วาคม พ .ศ . 25 63  ด ำ เนิ น ก าร 
สรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) แก้ไขรายละเอียดข้อ 2. จาก “ให้คณะกรรมการบริหารคณะหรือหน่วยงานจัดประชุมคณาจารย์
และบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ” 
เป็น “ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานในรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา
เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” 
  2) แก้ไขรายละเอียดข้อ 3 จาก “การเสนอชื่อให้หน่วยงานเสนอชื่อได้หน่วยงานละ 1 ชื่อ โดยแนบ
เอกสารประกอบการเสนอชื่อ ดังนี้  



๔ 

 

    3.1 แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ตามเอกสารแนบท้าย)  

   3.2 แบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบท้าย)  

   3.3 ให้หน่วยงานที่เสนอชื่อส่งเอกสารตามข้อ 3 ระว่างวันที่ 11 – 18 มกราคม พ.ศ. 
2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์”                         
เป็น “การเสนอชื่อให้หน่วยงานเสนอชื่อได้หน่วยงานละไม่เกิน ๒ ชื่อ โดยแนบเอกสารประกอบการเสนอชื่อ ดังนี้ 

      3.1 แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ตามเอกสารแนบท้าย)  

   3.2 แบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบท้าย) ”  

 3) เพ่ิมข้อ 4 “ให้หน่วยงานที่เสนอชื่อส่งเอกสารตามข้อ 3 ระหว่างวันที่ 11 – ๒๒ มกราคม พ.ศ. 
2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี  ศรีสุริยวงศ์ หรือ               
e-Mail : uc@bsru.ac.th และสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามข้อ ๓ ได้ที่  เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
(uc.bsru.ac.th)” 
  4) แก้ไขรายละเอียดข้อ 4. จาก “4. คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยประชุมเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือจำนวนไม่เกิน 3 คน วัน.......                
ที่.........มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เป็นข้อ 5. “5. คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประชุมเพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้เหลือจำนวนไม่เกิน 3 คน ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.              
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์” 
  5) แก้ไขรายละเอียดข้อ 5. จาก “5. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและให้ความ
เห็นชอบ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์” เป็น “5. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบ          
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์” 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ 
 

 5.3 (ร่าง) แบบเสนอชื่อผู้ มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และ (ร่าง) แบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

  ตามสาระสำคัญใน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้ระบุให้มีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบ



๕ 

 

ไปพร้อมประกาศ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ยกร่างเอกสาร
ที่เก่ียวข้องแล้ว ดังแนบพร้อมนี้ ประกอบด้วย 
  1) แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  2) แบบประวัติผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

การพิจารณา 
 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปรับแก้ไข ดังนี้ 
  1) แก้ไขรายละเอียดหัวข้อแบบเสนอชื่อ จาก “แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานได้ประชุมแล้ว ในวันที่............. ..............
ครั้งที่.............../2564 มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อ ดังนี้  ” เป็น “แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการ   
สรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หน่วยงานได้จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานแล้ว                          
ในวันที่.............................ครั้งท่ี....................../2564” มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อ ดังนี้ 
   2) แก้ไขรายละเอียดข้อ 2. จาก “ผู้ที่เหมาะสมได้รับการสรรหา คือ..................................................” 
เป็น  
   ผู้ที่เหมาะสมได้รับการสรรหา คือ 1)…………………………………………………………………………….. 
               2)…………………………………………………………………………….. 
 3) แก้ไขรายละเอียดหมายเหตุ จาก “หมายเหตุ : ***ให้หน่วยงานที่เสนอชื่อ จัดทำแบบแสดงข้อมูล 
ประวัติ และสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดการปฏิบัติงาน และผลงานที่สำคัญของผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาฯ เพ่ือให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ใช้ประกอบการพิจารณา ส่งแนบพร้อมแบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาฯ ส่งกลับภายใน
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.” เป็น หมายเหตุ : *** ให้หน่วยงานที่เสนอชื่อ จัดทำ
รายละเอียดตามแบบแสดงข้อมูลประวัติ และสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดการปฏิบัติงาน และผลงานที่สำคัญของผู้มีสิทธิ์
ได้รับการสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ใช้ประกอบการพิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงข้อมูลประวัติ
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (uc.bsru.ac.th) และส่งแนบพร้อมแบบเสนอชื่อผู้มี
สิทธิ์ได้รับการสรรหา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ หรือ e-Mail : uc@bsru.ac.th *** 
   แบบประวัติผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปรับแก้ไข ดังนี้ 
   1) แก้ไขรายละเอียดข้อ 1 จาก “ชื่อ...........................................ชื่อสกุล.......................................” 
เป็น “ชื่อ - สกุล..............................................................................” 
  2) แก้ไขรายละเอียดข้อ 2 จาก “ตำแหน่งการทำงาน (ปัจจุบัน)…………………………………………….” 
เป็น “เบอร์โทรศัพท์........................................................................” 
  3) แก้ไขรายละเอียดข้อ 3 จาก  
“ประวัติการศึกษา           วิชาเอก      ปีที่สำเร็จการศึกษา         สถาบัน   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ......................................          ............................       .............................................................” 
เป็น “ตำแหน่งการทำงาน (ปัจจุบัน)……………………………………………………………………………………………………………….” 

mailto:uc@bsru.ac.th


๖ 

 

  4) แก้ ไขรายละเอียดข้อ 4  จาก “ประสบการณ์ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการอุดมศึกษา
...................................................................................” เป็น  
“ประวัติการศึกษา                             
วุฒิการศึกษาสูงสุด          วิชาเอก   ปีที่สำเร็จการศึกษา   สถาบัน  
......................................     ............................    ...............................       .............................................................” 
  5) แก้ ไขรายละเอียดข้อ  5  จาก “ประสบการณ์ ในการส่ ง เสริมกิจการมหาวิทยาลั ย 
.................................................................................................. .......................................................................... .....” เป็น 
“มีคุณลักษณะตามคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดในแต่ละคุณสมบัติ ไม่เกิน ๕ ข้อ ดังต่อไปนี้ 
         ๕.๑ มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม  
    ๑)………………………………………………………………………………..…………………………….… 
    2)………………………………………………………………………………………………………………… 
    3)………………………………………………………………………………..…………………………….… 
    4)………………………………………………………………………………………………………………… 

5)………………………………………………………………………………………………………………… 
         ๕.๒ มีความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย   
    ๑)………………………………………………………………………………..…………………………….… 
    2)………………………………………………………………………………………………………………… 
    3)………………………………………………………………………………..…………………………….… 
    4)………………………………………………………………………………………………………………… 

5)………………………………………………………………………………………………………………… 
         ๕.๓ มีความสนใจ และเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาเพ่ือ             
การพัฒนาท้องถิ่นหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ๑)………………………………………………………………………………..…………………………….… 
    2)………………………………………………………………………………………………………………… 
    3)………………………………………………………………………………..…………………………….… 
    4)………………………………………………………………………………………………………………… 

5)………………………………………………………………………………………………………………… 
         ๕.๔ มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

    ๑)………………………………………………………………………………..…………………………….… 
    2)………………………………………………………………………………………………………………… 
    3)………………………………………………………………………………..…………………………….… 
    4)………………………………………………………………………………………………………………… 

5)………………………………………………………………………………………………………………… 
 



๗ 

 

         5.5 ดำรงตำแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมที่ เหมาะสมในอันที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อ               

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

    ๑)………………………………………………………………………………..…………………………….… 
    2)………………………………………………………………………………………………………………… 
    3)………………………………………………………………………………..…………………………….… 
    4)………………………………………………………………………………………………………………… 

5)………………………………………………………………………………………………………………… 
         5.6 สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยได้ตามสมควรกับตำแหน่งหน้าที่ 

    ๑)………………………………………………………………………………..…………………………….… 
    2)………………………………………………………………………………………………………………… 
    3)………………………………………………………………………………..…………………………….… 
    4)………………………………………………………………………………………………………………… 

5)………………………………………………………………………………………………………………… 
  6) ตัดข้อ 6 และ ข้อ 7  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ 
 
  วาระท่ี 5.4 (ร่าง) แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคำสั่งที่ 30/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ                
สรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยให้คณะกรรมการสรรหา 
ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  
 
มติที่ประชุม  เห็นควรให้ปรับแก้ จาก “แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย” เป็น “แบบตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย โดยเพ่ิมลักษณะการประเมินในรูปแบบ Rating Scale จำนวน 3 ระดับ และเพ่ิมตาราง                 
ทางด้านขวา จำนวน ๒ คอลัมน์ ได้แก่ 1) ตาราง “จำนวนหน่วยงานที่เสนอชื่อ” (กรอกจำนวนตัวเลขของหน่วยงาน                
ที่เสนอชื่อ) และตาราง “รวม” (คะแนนรวมทั้งหมดในแต่ละด้าน) 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 2/2564   
 

สรุปเรื่อง 
   

กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564  
ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) อาคาร ๑๐๐ ปี 
ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 

           นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

 
มติคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             
            
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

 
4.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 30/2563   

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 30/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2564 ทราบ 
  
มติคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             
 





ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

 
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีคำสั่ง ที่ 30/2563 เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
18 (2) และมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ             
มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั ้งที ่ 11/2560 เมื ่อวันที ่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560                
จึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560                  
นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 ทราบ 
  
มติคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  

พ.ศ. 2560 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่ งเสริมกิ จการมหาวิทยาลั ย                       
ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม          
ครั้งที่11/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียก ว่า “ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560”  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  “อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  “ประธานสภานัก ศึกษา” หมายความ ว่า ประธานสภานัก ศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฎ                
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “นายกองค์การนัก ศึกษา” หมายความว่า นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ                  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

 



  ข้อ  ๕ ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวน                
ยี่สิบสามคน ประกอบด้วย 

 (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 
 (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนยี่สิบคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก             

ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย 
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถ่ิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ              
ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดเพิ่มเติม ได้แก่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านการกีฬา ทั้งนี้ ให้แต่งตั้ง
จากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง   

 (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา  
 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง โดยค าแนะน าของอธิการบดีเป็นเลขานุการ

กรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน  

ข้อ ๖  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ มีคุณสมบัต ิดังนี้ 
(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม 
(๒) มีความเป็นผู้น า และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  (๓) มีความสนใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๔) มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
  (๕) ด ารงต าแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

(๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยได้ตามสมควรกับต าแหน่งหน้าที่ 

ข้อ ๗ การได้มาซึ่งประธานกรรมการตามข้อ ๕ (๑) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ              
สรรหา ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการสรรหา 
(๒) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเลือกกันเอง จ านวน

สองคน  
(๓) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าเลือกกันเอง จ านวนสองคน  
(๔) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง จ านวนสามคน  
ให้รองอธิการบดีซึ่งไม่ใช่กรรมการสรรหาตาม (๒) เป็นเลขานุการ 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง และการสรรหาประธานกรรมการ ให้ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนที่ประธานกรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระ หรือหลังจากประธานกรรมการพ้น
จากต าแหน่งก่อนครบวาระภายในเก้าสิบวัน แล้วแต่กรณี 

 

 

 



ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๖ จ านวนไม่เกินสามคน แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายช่ือตามล าดับอักษร พร้อมประวัติและข้อมูลรายละเอียด                 
ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

ให้คณะกรรมการสรรหามีอ านาจออกประกาศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการและอธิการบดีร่วมกันเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕(๒) และข้อ ๖ 
จ านวนยี่สิบคน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ งเป็นกรรมการภายในสามสิบวันนับแ ต่วันที่                     
สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกประธานกรรมการ 

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๒) มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสามปีนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม                    
ข้อ ๕(๒) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) สภามหาวิทยาลัยถอดถอนเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  
(๗) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  

  การพ้นจากต าแหน่งตาม (๖) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๕ (๑) หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๒) พ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระ                    
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนก็ได้ 
  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระแต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่                       
ให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
  ในกรณีที่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๒) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ             
แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าทีต่่อไปจนกว่าจะได้มีประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว 

  ข้อ ๑๑  ให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง และให้
ประธานกรรมการเสนอผลการประชุมให้อธิการบดีทราบด้วย  
 
 
 
 



การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า      
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

การลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณี        
ที่เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เรียกประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง       
ลงช่ือให้มีการเรียกประชุมได้  

ในการประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ           
ในที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ ได้รับแต่งตั้งและท าหน้าที่อยู่ก่อน                
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ข้ึนใหม่ตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๕ (๓) ได้แก่ ประธานสภานักศึกษาหรือนายกองค์การนักศึกษามีผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวมากกว่าต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ และให้นายกองค์การนักศึกษา          
ภาคปกติท าหน้าที่กรรมการตามข้อ ๕ (๓) 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
หรือกรณีไม่มีบทบัญญัติใดที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดมีีอ านาจตีความและวินิจฉัย  

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

 

 
วาระท่ี 5.1 แผนการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคำสั่งที่ 30/2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่  17 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ตามสาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  
 
การดำเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ยกร่าง “แผนการดำเนินการสรรหาประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” เพ่ือใช้เป็นกรอบขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการฯ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



แผนการด าเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม วัน เวลา สถานท่ี รายละเอียด / ผู้ด าเนินการ 
1. ประชุมคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1 
   - ก าหนดวิธีการสรรหา 
   - (ร่าง) แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธ์ิได้รับ
การสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564  
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์

- ก าหนดวิธีการ  
- พิจารณา (ร่าง) ประกาศการสรรหา 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
- พิจารณา (ร่าง) บันทึกแจง้การสรรหา 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
- พิจารณา (ร่าง) แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธ์ิได้รับ               
การสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
- พิจารณา (ร่าง) แบบแสดงข้อมูลประวัต ิ            
ผู้มีสิทธ์ิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  
-พิจารณา (ร่าง) แบบตรวจสอบและประเมิน
คุณสมบตัิผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั / คณะกรรมการฯ 

2. การเสนอชื่อ (หน่วยงานละ             
ไม่เกิน 2 ชื่อ) โดยแนบ 
     1) แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการ
สรรหาเป็นประธานกรรมการสง่เสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 
     2) แบบแสดงข้อมูลประวัตผิู้มีสิทธิ์
ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
     ส าม ารถด าวน์ โห ลด เอกสาร         
การเสนอชื่อได้ที่  เว็บไซต์ส านักงาน            
สภามหาวิทยาลัย (uc.bsru.ac.th) 

สามารถเสนอชื่อและส่งแบบเสนอชื่อ  
และแบบแสดงข้อมูลประวัติ            
ระหว่างวันที่ 11 - 22 มกราคม พ.ศ.
2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.  
ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลยั ชั้น 14 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์หรือ            
e-Mail : uc@bsru.ac.th 

- ประกาศการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 
- บันทึกแจ้งการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 
- แบบเสนอชื่อผู้มีสทิธ์ิได้รับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 
- แบบแสดงข้อมูลประวตัิผู้มีสิทธ์ิได้รับการสรรหา
เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย / 
ฝ่ายเลขานุการ 
 

3. ประชุมคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2  
เพื่อตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อฯ และพิจารณาคัดเลือก
ผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 
จ านวนไม่เกิน ๓ คน   

วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. 2564 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์

- ตรวจสอบคุณสมบัต ิ/ คณะกรรมการฯ   

4. น าเสนอสภามหาวิทยาลยั 
เพื่อพิจารณาคดัเลือกและ 
ให้ความเห็นชอบจ านวน 1 คน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 
2/2564 วันพฤหัสบดีที ่18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564  

การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2564 

 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

 

5.2 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที ่30/2560 สั่ง ณ วันที ่17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดำเนินการ 
สรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
 

การดำเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ยกร่าง “ประกาศคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การดำเนินการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบ 
ในการดำเนินงาน 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือ 
 1. พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ 
 2. หากเห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯจะได้เสนอมหาวิทยาลัย 
เพ่ือออกประกาศ ต่อไป 
 
มติคณะกรรมการฯ 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง  การด าเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
------------------------------------------ 

 

 ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่            
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ตามข้อ 7 และ 8 จึงออกประกาศฯ เรื่อง การด าเนินการสรรหาประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี ้ 
 1. หน่วยงานที่มีสิทธ์ิเสนอช่ือ จ านวน ๑7 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา ส านักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเสนอช่ือ         
ผู้มีสิทธ์ิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 3. การเสนอช่ือให้หน่วยงานเสนอช่ือได้หน่วยงานละไม่เกิน ๒ ช่ือ โดยแนบเอกสารประกอบ           
การเสนอช่ือ ดังนี้ 
  3.1 แบบเสนอช่ือผู้มีสิท ธ์ิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
  3.2 แบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสทิธ์ิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการสง่เสริมกจิการ
มหาวิทยาลัย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
 4. ให้หน่วยงานที่เสนอช่ือสง่เอกสารตามข้อ 3 ระหว่างวันที ่11 – ๒๒ มกราคม พ.ศ. 2564 
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ หรือ e-Mail : 
uc@bsru.ac.th และสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามข้อ ๓ ได้ที่  เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(uc.bsru.ac.th) 
 5. คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประชุมเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยให้เหลือจ านวนไม่เกิน 3 คน ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.             
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

mailto:uc@bsru.ac.th


 6. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

ภรทิพย์ ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์ 
ผศ.ดร.พิษณุ /ผู้ตรวจ 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

 
วาระท่ี 5.3 (ร่าง) แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยและ (ร่าง) แบบแสดงข้อมูล ประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 

 ตามสาระสำคัญใน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ระบุให้มีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบไปพร้อมประกาศ 
 
การดำเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้ยกร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังแนบมาพร้อมนี้ ประกอบด้วย  
 1. แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. แบบประวัติผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรด 
 1.  พิจารณา (ร่าง) แบบเสนอชื ่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  2.  พิจารณา (ร่าง) แบบแสดงข้อมูล ประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

3. หากเห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จะได้นำไปใช้ในการแนบ
พร้อมประกาศฯ ต่อไป 

 
มติคณะกรรมการฯ 
            
            
            
            
             
 
 



 
แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานได้จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานแล้ว ในวันท่ี.......................................ครั้งท่ี ..................../2564  
มติท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อ ดังน้ี  
 
 
1. ช่ือหน่วยงาน ...................................................................................................................................................................  
 
 
2. ผู้ที่เหมาะสมได้รับการสรรหา คือ ๑) .................................................................................................................... 
        ๒) ............................................................................................ ........................ 

  

 

 

 

 

 

 

 
(ลงช่ือ)....................................................................หัวหน้าหน่วยงานผู้เสนอช่ือ 

                             (................................................................) 
                      ................../.................../................... 
 

 
                    
                 
 

                         
หมายเหตุ : *** ให้หน่วยงานท่ีเสนอชื่อ จัดท ารายละเอียดตามแบบแสดงข้อมูลประวัติ และสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียด
การปฏิบัติงาน และผลงานท่ีส าคัญของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาฯ ใช้ประกอบการพิจารณา 
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา ได้ท่ี เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(uc.bsru.ac.th) และส่งแนบพร้อมแบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. 2564            
เวลา 16.30 น. ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ หรือ e-Mail : uc@bsru.ac.th *** 

mailto:uc@bsru.ac.th


 
แบบแสดงข้อมูลประวัตผู้ิมีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อมูลส่วนตัว 
1. ช่ือ-สกลุ ........................................................................................................................................................................... 
๒. เบอร์โทรศัพท์........................................................................... .... อเีมล.......................................................................... 
๓. ต ำแหน่งกำรท ำงำน (ปจัจบุัน) ......................................................................................................................................... 
    .........................................................................................................................................................................................  
๔. ประวัติกำรศึกษำ                             
    วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  วิชำเอก  ปีที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ   สถำบัน  
......................................     ............................    ................................. ................................................................. 
๕. มีคุณลักษณะตำมคุณสมบัติของผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย  โดยมี
รำยละเอียดในแต่ละคุณสมบัติ ไม่เกิน ๕ ข้อ ดังต่อไปนี้ 
     ๕.๑ มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่ยอมรบันับถือในสงัคม  
 ๑)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2)............................................................................................................................ ................................................. 
 3)........................................................................................................................... .................................................. 
 4)............................................................................. ................................................................................................ 
 5)........................................................................................................................... .................................................. 
     ๕.๒ มีควำมเป็นผู้น ำ และควำมสำมำรถในกำรบรหิำรอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย   
 ๑)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2)................................................................................. ............................................................................................ 
 3)........................................................................................................................... .................................................. 
 4)............................................................................. ................................................................................................ 
 5)........................................................................................................................... ..................................................           
     ๕.๓ มีควำมสนใจ และเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ กำรศึกษำเพื่อกำรพฒันำท้องถ่ินหรือ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 ๑)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2)............................................................................................................................ ................................................. 
 3).............................................................................. ............................................................................................... 
 4)........................................................................................................................... .................................................. 
 5)........................................................................................................................... ..................................................      
     ๕.๔ มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
 ๑)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2)............................................................................................................................ ................................................. 
 3)........................................................................................................................... .................................................. 
 4)........................................................................................................................... .................................................. 
 5)............................................................................. ................................................................................................   



 
 
 
     5.5 ด ารงต าแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ๑)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2)............................................................................................................................ ................................................. 
 3)............................................................................................................................................................................. 
 4)........................................................................................................................... .................................................. 
 5)........................................................................................................................... .................................................. 
     5.6 สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยได้ตามสมควรกับต าแหน่งหน้าที่ 
 ๑)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2)............................................................................................................................ ................................................. 
 3).............................................................................. ............................................................................................... 
 4)........................................................................................................................... .................................................. 
 5)........................................................................................................................... ..................................................  

 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  
 
 

  (ลงช่ือ).................................................................หัวหน้ำหน่วยงำนผู้เสนอช่ือ 
                              (…………………………………………………………) 

                     ......... ........../.... .............../....... ............  



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

 
วาระท่ี 5.4 (ร่าง) แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคำสั่งที่ 30/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
โดยให้คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย          
ตามข้ันตอนในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  
 
การดำเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ได้ยกร่างแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
โดยนำคุณสมบัติจากประกาศฯ มาใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
มติคณะกรรมการฯ 
            
            
            
            
            
            
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



แบบตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
  

รายชื่อ 

คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

มีคุณธรรม                 
และจริยธรรม              

เป็นที่ยอมรับนับถือ
ในสังคม 

มีความเป็นผู้น า             
และความสามารถ           

ในการบริหาร             
อันจะเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 

 
มีความสนใจ  

และเห็นความส าคัญ 
ของการศึกษา           

ในระดับอุดมศึกษา 
การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นหรือ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

มีความสนใจเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์

ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับประชาชน 

 

ด ารงต าแหน่งหรือมี
สถานภาพทางสังคม            
ที่เหมาะสมในอันที่
จะเอ้ือประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
 

 
สามารถอุทิศเวลา

ให้แก่งานของ
มหาวิทยาลัย                 

ได้ตามสมควรกับ
ต าแหน่งหน้าที่ 

จ านวนหน่วยงาน 
ที่เสนอชื่อ 

รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

                     
                     
                     
                     

 

 

 

 

 

ลงช่ือ......................................................ประธานกรรมการ 
             (ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 

ลงช่ือ....................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
    (ศ.ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 

ลงช่ือ.........................................................กรรมการ 
            (รศ.ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน) 

ลงช่ือ....................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
           (รศ.ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว) 

ลงช่ือ.........................................................กรรมการ 
                (ผศ.ดร.เผดจ็  ก๋าค า) 

ลงช่ือ.................................................เลขานุการ 
                   (ผศ.ดร.พิษณุ  บางเขียว)  

ลงช่ือ....................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
                 (ผศ.สนิท  ชุนดี) 

ลงช่ือ.........................................................กรรมการ 
           (รศ.ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช) 

ลงช่ือ.........................................................กรรมการ 
          (ผศ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปญัญากลุ) 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

 

วาระท่ี 6.1  กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕64 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

การดำเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕64 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 

มติคณะกรรมการฯ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ 
1/2564 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 10.00 น. ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 

(เหม ผลพันธิน) 
2/2564 

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 
10.00 น. ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 

(เหม ผลพันธิน) 





 
 
 
 
 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มดัีงนี้ 

 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะแก่มหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

 2. เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับนโยบำยและแผนพฒันำกำรจัดกำรอุดมศึกษำเพื่อกำรพฒันำท้องถ่ิน 

 3. ส่งเสริมให้มีทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกำสศึกษำในมหำวิทยำลัย 
อันเป็นกำรสนับสนุนควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำ 

 4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงสัมพันธภำพและกำรเรยีนรู้ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับประชำชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/๒๕64 

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕64  
 

 

 

















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

 
 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

ครั้งที่ 2/๒๕64 
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม  พ.ศ. ๒๕64  

เวลา 10.0๐ น. 
 
 

 
 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 
 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  ชั้น 14 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2564 

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา 10.0๐ น.  
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม    2 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 11 
ระเบียบวาระท่ี 4 

4.1 
4.2 
 
4.3   

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
แผนการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และแบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

 
12 
14 

 
17 

ระเบียบวาระท่ี 5 
5.1 
  

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การพิจารณาตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
21 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 
มติคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕64 ในวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/๒๕64 
 
มติคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



๑ 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2564 
วันศุกร์ที ่29 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  ชั้น 14 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

---------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา  ประธานกรรมการ 
  2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา    เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท    ชุนดี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา    พงศ์พัฒนโยธิน  กรรมการ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ    ก๋าคำ   กรรมการ 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา    รัตนภิญโญวานิช  กรรมการ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์    วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการ 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ    บางเขียว  เลขานุการ 
  9. นางสาวภรทิพย์     พลอาชีพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  10. นายจักรชัย     ตระกูลโอสถ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร    ท่อแก้ว   ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา 10.15 น. 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ฉบับท่ี 1/2564 
 

สรุปเรื่อง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม  

พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร             
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 3/2564 โดยให้ขยายการจัดการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์ ต่อไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 การจัดประชุม สัมมนา อบรม กิจกรรมโครงการ
ต่างๆ อนุญาตให้จัดได้โดยต้องมีการรวมกลุ่มไม่เกิน 300 คน และให้บุคลากรสายสนับสนุนกลับมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติ ณ มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยให้ปฏิบัติตามประกาศโดยไม่ให้ส่งผลกระทบ                
ต่อการปฏิบัติราชการ 



๒ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม   
    เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันอังคารที่  5 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.                        
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 แผนการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนการดำเนินการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในที่ประชุม และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ                        
โดยให้ปรับแก้ในสาระสำคัญ (ร่าง) แผนการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                     
เพ่ือให้มีความสอดคล้องและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
  4.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการ 
สรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ในที่ประชุม และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยให้ปรับแก้ในสาระสำคัญ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
สรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความสอดคล้องและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 



๓ 

 

  4.3 แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ           
แบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม                 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอ (ร่าง)  แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์
ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และแบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา
เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมและคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ                 
โดยให้ปรับแก้ในสาระสำคัญ (ร่าง) แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับ การสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจ              
การมหาวิทยาลัย และแบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
 วาระท่ี 5.1 การพิจารณาตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

สรุปเรื่อง 

 ตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้จัดทำประกาศเรื่อง                
การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา
เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ได้ครบกำหนดการเสนอชื่อแล้ว โดยมีหน่วยงานเสนอชื่อ
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ทั้งสิ้น 5 ราย เรียงตามลำดับตัวอักษร 
ดังนี้ 

 1. นายดุสิต   ปิยะทัต 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
 3. ดร.นราวัลย์   สุรังค์สุริยกุล 
 4. นายสมบัติ   ปรีชาชาญพาณิชย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์   ศิริสรรหิรัญ 

การพิจารณา 
 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

  1) เห็นสมควรพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือจำนวน 2 คน เพ่ือนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔ เวลา 13.00 
น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
  2) การเสนอชื่อจากหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาฯ ครั้งนี้ มีหน่วยงาน
เสนอชื่อมาทั้งหมด 17 หน่วยงาน และมีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งหมด 5 รายชื่อ ดังนี้  1. นายดุสิต  ปิยะทัต ได้รับการเสนอชื่อจาก คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ได้รับการเสนอ
ชื่อจาก คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี                   



๔ 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน                            
3. ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล ได้รับการเสนอชื่อจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัย                
การดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา     
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ                             
4. นายสมบัติ ปรีชาชาญพาณิชย์ ได้รับการเสนอชื่อจาก สำนักงานอธิการบดี และ 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์   
ศิริสรรหิรัญ ได้รับการเสนอชื่อจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  3) เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนั้นมีคุณสมบัติ
ครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 จึง เห็นสมควรให้ใช้เกณฑ์ 
การมีส่วนร่วมจากประชาคม 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
จำนวน 2 คน เรียงตามลำดับอักษร ดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ 
   2. ดร.นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี  
 
 

เลิกประชุม เวลา 11.45 น. 
 

           นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 
มติคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 
4.1 แผนการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอ (ร่าง) 
แผนการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในที่ประชุม และคณะกรรมการ            
สรรหาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยให้ปรับแก้ในสาระสำคัญ (ร่าง) แผนการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความสอดคล้องและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
การดำเนินงาน 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปรับแก้ (ร่าง) แผนการดำเนินการสรรหาประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 
 

4.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เรื่อง การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอ (ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื ่อง การดำเนินการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในที่ประชุม และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
โดยให้ปรับแก้ในสาระสำคัญ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เรื ่อง การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เพื่อให้มีความ
สอดคล้องและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
การดำเนินงาน 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และนำเสนอประธานคณะกรรมการสรรหาประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงนามในประกาศฯ แล้ว เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

  
มติคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 
4.3 แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

และแบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอ (ร่าง)               
แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และแบบแสดงข้อมูล
ประวัติผู ้ม ีส ิทธิ์ ได้ร ับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในที ่ประชุมและ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยให้ปรับแก้ในสาระสำคัญ (ร่าง) แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ 
การสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และแบบแสดงข้อมูลประวัติผู ้มีสิทธิ์ ได้รับ            
การสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความสอดคล้องและมีความชัดเจน          
มากยิ่งขึ้น 
 
การดำเนินงาน 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปรับแก้ (ร่าง) แบบเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการ 
สรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และแบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิ์ ได้รับการ            
สรรหาเป ็นประธานกรรมการส ่งเสร ิมกิจการมหาวิทยาลัย  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ                
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

  
มติคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 

 
วาระท่ี 5.1 การพิจารณาตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหา 

เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
สรุปเรื่อง 

 ตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดทำ
ประกาศเรื่อง การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานเสนอ
ชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ได้ครบกำหนดการ
เสนอชื ่อแล้ว โดยมีหน่วยงานเสนอชื่อผู ้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 5 ราย เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ 

 1. นายดุสิต   ปิยะทัต 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
 3. ดร.นราวัลย์   สุรังค์สุริยกุล 
 4. นายสมบัติ   ปรีชาชาญพาณิชย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์   ศิริสรรหิรัญ 

การดำเนินการ 

 ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลการเสนอชื่อจากหน่วยงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของ          
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 
 

มติคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ 
การสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง                   
การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม  พ.ศ. 2564        
โดยมีหน่วยงานเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 5 ราย 
เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ 

 1. นายดุสิต   ปิยะทัต 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
 3. ดร.นราวัลย์   สุรังค์สุริยกุล 
 4. นายสมบัติ   ปรีชาชาญพาณิชย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์   ศิริสรรหิรัญ 

 
ที ่ หน่วยงานที่เสนอชื่อ กำหนดการประชุม รายช่ือผู้มีสิทธิ์ 
1. คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 
1. ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ 
2. นายดุสิต   ปิยะทัต 

2. คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ 
2. นายดุสิต   ปิยะทัต 

3. คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ครั้งพิเศษ/2564 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
2. รศ.ดร.สมบูรณ์   ศิริสรรหริัญ 

4. คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที ่1/2564 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
2. ดร.นราวลัย์   สุรังค์สุริยกลุ 

6. วิทยาลัยการดนตรี ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ดร.นราวลัย์   สุรังค์สุริยกลุ 
2. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 

7.  บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
2. ดร.นราวลัย์   สุรังค์สุริยกลุ 

8. สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
2. นายสมบัติ   ปรีชาชาญพาณิชย์ 

9. สำนักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
2. ดร.นราวลัย์   สุรังค์สุริยกลุ 

10. สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
2. ดร.นราวลัย์   สุรังค์สุริยกลุ 

11. สำนักวิเทศสัมพันธ์ 
และเครือข่ายอาเซียน 

ครั้งพิเศษ/2564 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
2. ดร.นราวลัย์   สุรังค์สุริยกลุ 



 
ที ่ หน่วยงานที่เสนอชื่อ กำหนดการประชุม รายช่ือผู้มีสิทธิ์ 

12. สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งพิเศษ/2564 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
2. ดร.นราวลัย์   สุรังค์สุริยกลุ 

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. รศ.ดร.สมบูรณ์   ศิริสรรหริัญ 
2. นายดุสิต   ปิยะทัต 

14. สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
2. ดร.นราวลัย์   สุรังค์สุริยกลุ 

15. สำนักกิจการนักศึกษา ครั้งที ่1/2564 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
2. ดร.นราวลัย์   สุรังค์สุริยกลุ 

16. สำนักประชาสัมพันธ์ 
และสารสนเทศ 

ครั้งที่ 6/2564 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
2. ดร.นราวลัย์   สุรังค์สุริยกลุ 

17. โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 

1. ผศ.ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
2. ดร.นราวลัย์   สุรังค์สุริยกลุ 
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