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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 2/๒๕64 เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 

 
4.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564  มีมติอนุมัติแต่งต้ัง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 25 ระบุว่า “ให้มหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา   
นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้มีความรู้  
ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและ
การเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆตามท่ี 
สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งต้ังจากบุคคลในเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ระบุว่า “ให้ประธานกรรมการและอธิการบดีร่วมกันเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 
(2) และข้อ 6 จ านวนยี่สิบคน  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกประธานกรรมการ”  
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 5 (2) ระบุว่า “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนยี่สิบคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
จากบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา การศิลปะและ
วัฒนธรรม และท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดเพิ่มเติม ได้แก่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้าน 
การกีฬา ท้ังนี้ ให้แต่งต้ังบุคคลจากพื้นท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” 
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 6 ระบุว่า 
 “ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5 มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นท่ียอมรับนับถือในสังคม 
 (2) มีความเป็นผู้น า และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 (3) มีความสนใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
 (4) มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
 (5) ด ารงต าแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
 (6) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยได้ตามสมควรกับต าแหน่งหน้าท่ี” 
 
 
 



การด าเนินการ 
 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและอธิการบดีได้ร่วมกันพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านต่างๆ ตามข้อ 5 (2) และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 จ านวน 20 คน เพื่อน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการ โดยมีรายช่ือดังนี้ 
 

ล าดับ รายชื่อ อาชีพ ความเชี่ยวชาญ 
1. นายไพโรจน์  ศรศิลป์ อดีต ผอ.เขตหนองแขม/ผู้ช่วย รมต. ด้านกีฬาและดนตรี 
2. นายอภิชาติ  โรจน์สราญรมย์ ประธานบริษัทส านักพิมพ์พัฒนา 

วิชาการ (พว) 
ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

3. นายอิศรากรณ์  สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอักษรสยาม 
ฟอร์คิด  จ ากัด 

ด้านมนุษยศาสตร์และการศึกษา 

4. ดร.ไชยรัตน์  อุดมกิจปัญญา กรรมการบริหารบริษัทพรีเชียสไทม์   
เทรดด้ิง 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. ดร.นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท 
กมลอินดัสทรี  จ ากัด 

ด้านงบประมาณและการเงิน 

6. นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลขุนพัดเพ็ง 
อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ดร.ศิวาพร  ศรีศักดินันท์ นักวิชาการอิสระ  สถานีวิทยุ  ด้านการศาสนาและส่ือสารมวลชน 
8. ดร.สมฤทธิ์  สนขาว รองประธานสภาอุตสาหกรรม  

จังหวัดเพชรบุรี 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

9. นายสมบัติ ปรีชาชาญพาณิชย์ นักธุรกิจ ด้านกีฬาและดนตรี 
10. นายสนั่น  ซิ้มสกุล นักธุรกิจแพปลาและไฟแนนซ ์ ด้านงบประมาณและการเงิน 
11. นายจรูญ  มีธนาถาวร อดีต ผอ. ส านักการศึกษา 

และรองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

12. นายอุดม พลอยจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท  
พรปิยะขนส่ง 

ด้านงบประมาณและการเงิน 

13. นายพรเทพ หงษ์รัตนอุทัย เจ้าของบริษัท Rainy Motor  
ผู้น าเข้ารถมอเตอไซด์ไฟฟ้า 
และนายกสโมสรโรตารีราษฎร์บูรณะ  

ด้านงบประมาณและการเงิน 

14. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรง 
คุณวุฒิ และอนุกรรมาธิการการแก้ไข 
ความยากจนและความเหล่ือมล้ า 

ด้านกฎหมาย 

15. นายการุน ฤทธิคง นักจัดการงานโยธา และผู้บริหาร 
ตลาดนัดจตุจักร 

ด้านงบประมาณและการเงิน 

16. ดร.ลัดดา อ่ าสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนอยู่เย็นวิทยา ด้านการศึกษา 
17. พลตรีสุชาติ เตรียมชุมพร รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ด้านสังคมศาสตร์ 



และพลังงานทหาร 
18. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี ผู้อ านวยการเขตธนบุรี ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
19. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาล 

บางยี่เรือ 
ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ ด้านสังคมศาสตร์ 

20. นายอรรถพล เสือค ารณ ประธานกรรมการ บริษัท เอ.เอ็ม.เอส. 
ปิโตร จ ากัด และบริษัท เวิลด์ ออฟ  
เอนเนอร์จี จ ากัด 

ด้านงบประมาณและการเงิน 

 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 

 
4.2 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ 

ความเป็นมา  
  ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ มบส. จะครบวาระในการด ารงต าแหน่งฯ คราวละ 2 ปี  
ในวันท่ี 21 มีนาคม 2564 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ได้ด าเนินการตามสาระส าคัญในพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 20 วรรคสอง  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรรกรรมการ
สภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ในข้อ 4 (3) ข้อ 6 และข้อ 7 (2) ดังต่อไปนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยฯ ออกค าส่ังท่ี 75/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการ  
สภาวิชาการ ส่ัง ณ วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการท้ังในส่วนท่ีมา  
จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะ และในส่วนท่ีมาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 2.มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เพื่ อให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวในข้อ 1 ใช้เป็น กรอบ 
ในการด าเนินการสรรหา ดังนี้ 
  2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะ  
 2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  
 พร้อมท้ังได้จัดท าปฏิทินการด าเนินการสรรหาดังกล่าว เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 
การด าเนินการ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น มีผลสรุปในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าของคณะ/วิทยาลัย 
ด้วยการมอบหมายให้กรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัยเรียกประชุมคณาจารย์ประจ าคณะ เพื่อให้มีการคัดเลือก
ผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะของแต่ละหน่วยงานๆ ละ 1 คน เป็นกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือ
คณาจารย์ประจ าของคณะ/วิทยาลัย สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะ/วิทยาลัย  
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะ 

 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน 
คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะครุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ อาจารย์ประจ า 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ 
รองผู้อ านวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ อาจารย์ประจ า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิทยาลัยการดนตรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 2. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก ด าเนินการ 
โดยคณาจารย์ประจ าของคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกไปยังคณบดี ต้นสังกัด 
จากนั้นคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกและเรียงล าดับรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก แล้วจัดส่งมายังคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าเป็นเอกสารระบุช่ือ ประวัติและผลงานของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว เพื่อน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยคัดสรรและแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  จากบุคคลภายนอกต่อไป ดังรายช่ือ
ต่อไปนี้ 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เป็นคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากบุคคลภายนอกเพือ่เสนอสภามหาวิทยาลัยคดัสรร 

 
ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ประวัติและผลงาน 

คณะครุศาสตร์ 1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ 

เขียววิชัย 
นิลสุข 

ปรากฏในเอกสาร 
ท่ีแนบวาระนอกเล่ม 

 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ 
 

วงษ์ศิริ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช 
2. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์   

 อภิบุณโยภาส 
มากสุข 



ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ประวัติและผลงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย 

ปล่ั งกลาง 
แหวนเพชร 

 

วิทยาลัยการดนตรี 1. ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย 

พิกุลศรี 
ปิฎกรัชต์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 1. อาจารย์ ดร.บรรลือ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ 

ขอรวมเดช 
ภัทรธรรม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
หรือคณาจารย์ประจ าคณะ และรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากบุคคลภายนอก ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 เพื่อโปรดทราบ รายช่ือคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะ 
ประกอบด้วย 

 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล 
คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ 
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ 

วิทยาลัยการดนตรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ 

 

  
 ส่วนที่ 2 รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
เพื่อโปรดพิจารณาคัดสรรให้เหลือหน่วยงานละ 1 ช่ือ ประกอบด้วย 
 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล 
คณะครุศาสตร์ 1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต 

2. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ 
เขียววิชัย 
นิลสุข 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช 

2. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์     
อภิ บุ ณ โยภาส 
มากสุข 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย 

ปล่ังกลาง 
แหวนเพชร 

วิทยาลัยการดนตรี 1. ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี 



ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 1. อาจารย์ ดร.บรรลือ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ 

ขอรวมเดช 
ภัทรธรรม 

  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบในส่วนท่ี 1 และโปรดพิจารณาคัดสรรในส่วนท่ี 2 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 

 
4.3 การอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ความเป็นมา  
1. อาจารย์ ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มบส.เสนอขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 

สาขาท่ีขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (650107) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1.บทความทางวิชาการ เรื่อง “กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการสอนของนักศึกษา
ครูตามแนวคิด MT+PLC” 
การเผยแพร่   ด้วยหนังสือประมวลบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการ
(proceedings)ระดับชาติ ครั้งท่ี 15 และเครือข่ายวิจัยประชาช่ืน  ครั้งท่ี 5 โลก                 
ไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม 
การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 
2. หนังสือ เรื่อง“ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการจัดการเรียนรู้” 
การเผยแพร่  ด้วยการจัดพิมพ์ โดย DPU Cool Print มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ภายใต้เงื่อนไข
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและ
คุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
      “ผลงานบทความทางวิชาการ (ซ่ึงใช้แทนผลงานวิจัย ในกรณีขอก าหนด
ต าแหน่งในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) มีคุณภาพระดับดีมาก  
อย่างน้อย 1 เร่ือง และผลงานหนังสือหรือต ารา มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 1 เล่ม” 

ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1  บทความทางวิชาการ เรื่อง “กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการสอนของนักศึกษาครู
ตามแนวคิด MT+PLC” ผ่านการประเมินในระดับดีมาก ในเกณฑ์การตัดสินเป็น                 
เอกฉันท ์
2. หนังสือ เรื่อง “ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการจัดการเรียนรู้” ผ่านการประเมินในระดับดี 
ในเกณฑ์การตัดสินเป็นเอกฉันท์ 
 

สรุปผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. และให้เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้  

 

2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2564วันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และให้น าเสนอสภาวิชาการเพื่อให้
ความเห็นและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้อาจารย์ ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2563 



3. สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 4 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมให้ความเห็น
สอดคล้องกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ดังกล่าวในข้อ 2 ข้างต้น 
 

การด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. ได้ประมวลเอกสาร และผลการพิจารณาตามมติของ  ก.พ.ว. และ 
สภาวิชาการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันพฤหัสบดี
ท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

 

1) อาจารย ์ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(650107) ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤศจิกายน  2563 

  
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมี
อ านาจและหน้าท่ีในการแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ    

 2. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแห น่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าส่ังแต่งต้ัง    
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนด
วันแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ     
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติแต่งต้ังอาจารยเ์พื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด                  

 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังกล่าว 
จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 51.65 

 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

92 421 513 234 
(45.61 %) 

29 
 (5.65 %) 

2 
(0.39%) 

265 
(51.65%) 

 

       จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 

 
4.4 การแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) 

ความเป็นมา  
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2563 ได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2563 โดยในข้อ 7 ของข้อบังคับฯดังกล่าวได้ก าหนด 
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) ประกอบด้วย 
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยเลือก จ านวนหนึ่งคนเป็นประธาน 
 2. คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ีไม่เป็นกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
 3. บุคลากรซึ่งมิใช่ผู้บริหารโดยค าแนะน าของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทละหนึ่งคน รวมจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกโดยค าแนะน าของอธิการบดี ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ  
ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านละหนึ่งคน รวมจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
 5. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 
 ค.อ.ร. อาจแต่งต้ังบุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดีจ านวนไม่เกินสองคนเพื่อท าหน้าท่ีเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
การด าเนินการ 
 เพื่อให้การด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย  
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2563 ในข้อ (1) กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสภามหาวิทยาลัยเลือก จ านวน
หนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข ์พ.ศ.2563 
 
ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 

 
5.1 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2563 

ความเป็นมา 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามอ านาจและ
หน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 รอบปี พ.ศ.2563 
(มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2563) โดยจัดท าเป็นเล่มรายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2563 ซึ่งจะท าให้เห็นข้อมูลภาพรวมของสภามหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน และใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการศึกษาอ้างอิง รวมท้ังใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานส านักงานของสภามหาวิทยาลัย  
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2564 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มกราคม พ.ศ.2564 
2/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
3/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มีนาคม พ.ศ.2564 
4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  22  เมษายน พ.ศ.2564 
5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  20  พฤษภาคม พ.ศ.2564 
6/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  17  มิถุนายน พ.ศ.2564 
7/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  15  กรกฎาคม พ.ศ.2564 
8/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  19  สิงหาคม พ.ศ.2564 
9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  16  กันยายน พ.ศ.2564 

10/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  21  ตุลาคม พ.ศ.2564 
11/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
12/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  16  ธันวาคม พ.ศ.2564 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ.๒564  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 10 อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
              


