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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64 
ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น 4 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๓. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๔. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การจัดอบรม “วิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม “แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”  
ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้าร่วมประชุมให้ค าชี้แนะแก่แกนน า
วิศวกรสังคมทีเ่ข้าร่วมโครงการรวมกว่า 250 คน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปี 2564 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ  
โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและประธานหลักสูตร เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงมีมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้เข้า ร่วมโครงการสัมมนาทบทวน 
งานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 ซึ่งการตรวจคัดกรอง 
“COVID–19 Rapid Test” ด าเนินการโดยศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย 
โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2  
“สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21” ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่
มหาวิทยาลัย จ านวน 300 คน ได้แก่ ผู้น าเสนอผลงานวิจัย ผู้บริหาร และอาจารย์ และมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์จากประเทศในเครือข่ายความร่วมมือรวม 11 ประเทศ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕64 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕64 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไขในหน้า 13 วาระท่ี 4.6 บรรทัดที่ 4 แก้ไขมติที่ประชุมจาก  
“SR (Substitutional Reality)” เป็น “XR (Extended Reality)”  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
ไม่มี 

   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564  มีมติอนุมัติแต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
ได้ร่วมกันพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 25 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 5 (2) และข้อ 6 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งเป็นกรรมการ จ านวน 20 คน ตามรายชื่อดังแนบ  
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จ านวน 20 คน ตามรายชื่อดังแนบ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 20 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 
1. นายไพโรจน์  ศรศิลป์ 
2. นายอภิชาติ  โรจน์สราญรมย์ 
3. นายอิศรากรณ์  สุวรรณทิพย์ 
4. ดร.ไชยรัตน์  อุดมกิจปัญญา 
5. ดร.นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล 
6. นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์ 
7. ดร.ศิวาพร  ศรีศักดินันท์ 
8. ดร.สมฤทธิ์  สนขาว 
9. นายสมบัติ  ปรีชาชาญพาณิชย์ 
10. นายสนั่น  ซิ้มสกุล 
11. นายจรูญ  มีธนาถาวร 
12. นายอุดม  พลอยจินดา 



๔ 

 

13. นายพรเทพ  หงส์รัตนอุทัย 
14. นายไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ 
15. นายการุญ  ฤทธิคง 
16. ดร.ลัดดา  อ่ าสอาด 
17. พลตรีสุชาติ  เตรียมชุมพร 
18. นายอรรถพล  เสือค ารณ 
19. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี 
20. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ 

 

 4.2 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการจะครบวาระในการด ารงต าแหน่งฯ คราวละ 2 ปี ในวันที่ 21 มีนาคม 
2564 ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 20 วรรคสอง และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ในข้อ 4 (3) ข้อ 6 และข้อ 7 
(2) โดยออกค าสั่งที่ 75/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ เพ่ือด าเนินการสรรหา
กรรมการสภาวิชาการทั้งในส่วนที่มาจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะ และในส่วนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก และออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์
ประจ าคณะ และประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการสรรหา พร้อมทั้งได้จัดท าปฏิทินการด าเนินการสรรหาเพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์
ประจ าของคณะ/วิทยาลัย ด้วยการมอบหมายให้กรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัยเรียกประชุมคณาจารย์ประจ าคณะ 
เพ่ือให้มีการคัดเลือกผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะของแต่ละหน่วยงานๆ ละ 1 คน เป็นกรรมการสภาวิชาการ 
จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าของคณะ/วิทยาลัย และด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอก ด าเนินการโดยคณาจารย์ประจ าของคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ไปยังคณบดี ต้นสังกัด จากนั้นคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกและเรียงล าดับรายชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก แล้วจัดส่งมายังคณะกรรมการสรรหาฯ  
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าเป็นเอกสารระบุชื่อ ประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว 
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดสรรและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ ความจ าเป็น และเหตุผลของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
วิชาการแล้ว มีมตริับทราบ รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า 
 และที่ประชุมได้พิจารณาคัดสรรผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก โดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการลงคะแนน
ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  วงษ์วิฑิต 



๕ 

 

 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  อภิบุณโยภาส 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ 
 7. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ภัทรธรรม 
 

มติที่ประชุม 1) รับทราบ รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า ประกอบด้วย 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม  ตริตระการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  สาระวงศ์ 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
  7. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ 
   2) เห็นชอบ รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ประกอบด้วย 
  1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย 
  2. ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ 
  3. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  วงษ์วิฑิต 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  อภิบุณโยภาส 
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ 
  7. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ภัทรธรรม 
 

 4.3 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 
 อาจารย์ ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (650107) โดยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 5.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นแล้วในคราว
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 
(9) ระบุ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ ในการแต่งตั้ งและถอดถอน. . .ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 



๖ 

 

พ.ศ. 2560 ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา...... โดยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่ 
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 

1) อาจารย ์ดร.ธนภัทร จนัทร์เจริญ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2562 แล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์ ดร.ธนภัทร  จันทร์เจริญ  
เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) 
ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับรายละเอียดของการเผยแพร่หนังสือเรื่องภูมิปัญญา
ชาวบ้านกับการจัดการเรียนรู้ ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยแก้ไขเป็น “การเผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ DPU Cool 
Print มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ธนภัทร  จันทร์เจริญ เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
 

 4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่  10/2563 ได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2563 เพ่ือให้การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ข้อ (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยเลือก จ านวนหนึ่งคน เป็นประธาน
กรรมการ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) 
  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบ เลือก นายวรพงษ์  
วรรณศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  
(ค.อ.ร.)  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นายวรพงษ์  วรรณศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) 
 

 
 
 
 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  5.1 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง   
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอ านาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 รอบปี พ.ศ.2563 (มกราคม – 
ธันวาคม พ.ศ.2563) โดยจัดท าเป็นเล่มรายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ.2563 ซึ่งจะท าให้เห็นข้อมูลภาพรวมของสภามหาวิทยาลัยในทุก  ๆ ด้าน และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ 
ในการศึกษาอ้างอิง รวมทั้งใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕64  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 1/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ ์
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


