


รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/๒๕6๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕61  มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ด ารงต าแหน่ง
รองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย            
การบริหารและด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ....

อนุมัติแต่งตั้ง
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เชื้อแถว ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561
2) อาจารย์ ดร.เกษม  ตริตระการ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
3) อาจารย์รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561
4) อาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 
พ.ศ.2561

5) อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....



อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี
1) ศ.ดร.สายหยุด     จ าปาทอง ประธาน
2) ศ.ดร.วัลลภา       เทพหัสดิน ณ อยุธยา       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) รศ.ดร.จีรเกียรติ   อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) รศ.ดร.ปานใจ      ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5) นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6) ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด                       กรรมการ
7) ผศ.ดร.ชลิต         วณิชยานันต์ กรรมการ
8) รศ.ดร.จุติมา        รัตนพลแสนย์ กรรมการ
9) ผศ.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ
10) ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ

รับทราบ การก าหนดหลักเกณฑ์ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

เห็นชอบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561)

รับทราบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รับทราบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระดับสถาบัน

รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี



จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ ทหารหรือพลเรือน หรือองค์กรอิสระหรือผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นของรัฐ แต่กฎหมายให้ขยายไปถึงกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผุ้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าตามท่ี ป.ป.ช. 
ก าหนด ดังนั้น ป.ป.ช. จึงออกประกาศ เร่ือง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าท่ีย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 ซึ่งเดิมจะมี
ผลใช้บังคับในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 แต่ปัจจุบันได้ขยายไปให้มีผลใช้บังคับในวันท่ี 31 มกราคม 2562 เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวกับนายกสภาและ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา แต่ไม่ได้ขยายเวลาให้อธิการบดีและรองอธิการบดี

ในประกาศน้ีก าหนดให้ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน รวมทั้งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 26 แห่ง              
มีฐานะ เป็นกรรมการของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และประกาศให้นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐรวม 14 
ประเภท (ราชภัฏ ราชมงคล และมหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการท้ังหมด) เป็น ผู้ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
ซึ่งต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

“ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือ                 
ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ส าหรับข้าราชการพลเรือนและปลัดกระทรวงกลาโหม            
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ส าหรับข้าราชการทหารและผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึง                 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งอื่น
ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศใช้ในปี 2560 ก็มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อ 22 กรกฎาคม 2561 ท่ีผ่านมา ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ได้ก าหนดให้
มีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบ ซึ่งมีหลักการใหม่หลายประการแตกต่างไปจากตามรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550
ซึ่งจะขอสรุปสาระส าคัญบางประเด็น ดังนี้

1. ผู้มีหน้าที่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินรวม 5 กลุ่ม
1.1 กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งต้องแสดงต่อประธานวุฒิสภาและมีคณะกรรมการตรวจสอบ (ม.42)
1.2 พนักงานเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ช. ตั้งแต่ผู้อ านวยการกองข้ึนไป ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินหรือไต่สวน 

(ม.158)
1.3 ผู้ด ารงต าแหน่ง 9 ประเภทตามมาตรา 102 อาทิ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

ผู้พิพากษาหรือตุลาการศาลปกครองตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาหรืออธิบดีศาล อธิบดีอัยการข้ึนไป ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ผู้บริหารท้องถ่ินหรือ
สมาชิกท้องถ่ิน

1.4 เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามท่ี ป.ป.ช. ก าหนดตามมาตรา 103
1.5 เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 130
ส าหรับบุคคลตาม 1.1 – 1.4 ต้องยื่นบัญชีต่อ ป.ป.ช. ส่วนเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐตาม 1.5 ให้ย่ืนบัญชีต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ของรัฐท่ีตนสังกัด

ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ต้องยื่นบัญชีประกอบด้วย
ประเภทแรก คือ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ต้องยื่นบัญชีต่อ ป.ป.ช. ตามมาตรา 102 ในฐานะ

ท่ีเป็น ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ซึ่งมีค านิยามไว้ในมาตรา 4 ว่า



ส่วนรองอธิการบดี ป.ป.ช. ประกาศไว้ในประกาศอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งใช้กับเจ้าพนักงานของรัฐ แต่ประกาศวันเดียวกับท่ีประกาศฉบับแรก                  
ให้รองอธิการบดีในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐย่ืนบัญชีต่อ ป.ป.ช. ด้วย แต่ประกาศนี้ไม่ได้ให้ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าภาคต้องแสดงบัญชี            
แต่ประการใด

โดยสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บุคลากรที่ต้องแสดงบัญชี คือ
1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันท่ี 31 มกราคม 2562
2. อธิการบดี ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2561
*** ท้ังสองประเภทนี้ต้องย่ืนภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันท่ี 31 มกราคม 2562 หรือ 2 ธันวาคม 2561 แล้วแต่กรณี และ ป.ป.ช.ต้อง

เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป ***
3. รองอธิการบดีต้องย่ืนบัญชีภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 2 ธันวาคม 2561 ต่อ ป.ป.ช.

นอกจากตัวนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และรองอธิการบดี ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง
แล้ว ยังต้องย่ืนของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ค าว่า “คู่สมรส” ตามประกาศใหม่ของ ป.ป.ช. นี้ หมายความรวมถึง “คู่ชีวิต” หรือ 
“กิ๊ก” ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วย 

แล้วจะรู้อย่างไร? ประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา โดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส ได้ยกพฤติการณ์ 
เช่น ได้ท าพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่น โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าอยู่กินกันฉันสามีภริยาตามประเพณีหรือผู้มีหน้า ท่ีอื่น
แสดงให้ปรากฏว่าเป็นสามีภริยา เช่น ไปไหนมาไหนด้วยกัน แนะน าให้รู้จักในฐานะสามีหรือภริยา หรือมีพฤติการณ์ท่ีเป็นท่ีรับรู้ของสังคม ท่ัวไปว่า
เป็นสามีภริยากัน

2. วิธียื่นบัญชี
การย่ืนบัญชีต้องท าตามแผนท่ี ป.ป.ช.ก าหนดและย่ืนได้ 3 วิธี คือ

1. จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบให้คนอื่นมาย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
3. ย่ืนทางอิเล็กทรอนิกส์

3. บัญชีที่ต้องยื่น
ต้องกรอกแบบตามท่ี ป.ป.ช. ก าหนด 2 ชุด พร้อมเอกสารประกอบ

เพ่ือพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน หนี้สิน เช่น ส าเนาโฉนด ส าเนา
ทะเบียนรถยนต์ รูปภาพ นาฬิกา เคร่ืองเพชร และหลักฐานการเสียภาษี
เงินได้ในรอบปีท่ีผ่านมา โดยผู้ ย่ืนต้องลงลายมือชื่อก ากับทุกหน้า 
ท้ังหมดนี้ต้องเป็นทรัพย์สินหน้ีสินที่มีอยู่ในวันที่มีหน้าที่ต้องยื่น หากย่ืน
แล้วยังไม่สมบูรณ์อาจขอยื่นเพิ่มเติมได้ภายหลัง

4. วันที่ต้องยื่น
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และ

รองอธิการบดี ต้องยื่น 3 คร้ัง คือ
1. ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีพระบรมราชโองการ                

โปรด เกล้าฯ แต่งตั้ ง  มี ผลบัง คับห รือวัน ท่ีได้ รับแต่ งตั้ ง  (ก รณี                  
รองอธิการบดี)

2. ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีครบต าแหน่ง 3 ปี และ
ต้องยื่นเช่นนี้ทุก 3 ปี

3. ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันพ้นต าแหน่ง
ถ้าย่ืนไม่ทันก็อาจขอขยายเวลาย่ืนได้ก่อนครบก าหนดดังกล่าวพร้อม

แสดงเหตุผลความจ าเป็นต่อส านักงาน ป.ป.ช. และอาจได้รับขยายเวลา
ย่ืนให้ได้อีกไม่เกิน 30 วัน

5. การเปิดเผยบัญชี
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย อธิการบดี และรองอธิการบดีนั้น กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ (มาตรา 104) ก าหนดให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็น
การทั่วไป ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีครบก าหนดย่ืน โดยมีการ
ปกปิดข้อความบางส่วนได้ เช่น เลขบัตรประชาชน วัน เดือน ปีเกิด ท่ีอยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เลขท่ีบัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ทรัพย์สิน หรือ
หมายเลขบัตรเครดิต

การปิดประกาศที่ส านักงาน ป.ป.ช.  ให้ประกาศไว้  30 วัน                        
แต่ถ้าเผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ให้เผยแพร่เป็นเวลา 
180 วัน หากพ้นก าหนด ใครจะเข้าขอดุก็ได้ แต่ห้ามคัดถ่ายส าเนา
เอกสาร

6. การยื่นบัญชีได้ตามก าหมายประกอบรับธรรมนูญ พ.ศ.2542
หากมีการยื่นบัญชีไว้แล้วตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ             

ปี 2542 ก็ให้ถือว่าเป็นการย่ืนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหม่ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2561



ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงาน "สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ คร้ังท่ี 2“ ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561                 
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
พร้อมกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างอบอุ่น ภายในงานมีการมอบโล่ รางวัล
ประเภทต่าง ๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลคนดี ศรีสมเด็จ ดร.บญลือ ทองอยู่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับรางวัลศิษย์ เก่าดีเด่นกิตติมศักดิ์  นายไพโรจน์ ศรศิลป์ นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์               
นายวิทยา พิบูลย์สวัสด์ิ และนายสมบัติ ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้าง
คุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน และนายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้รับโล่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ ทั้งนี้ภายในงานมีการจับสลากรับของรางวัล การแสดง และการเต้นลีลาศ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้างานเป็นอย่างมาก



ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 
พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

รองศาสตราจารย์ ดร. พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 
เป็นต้นไป



ส านักงานสภามหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา
อาคาร 100 ปี ศรีสุรยิวงศ์ ช้ัน ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑
http://uc.bsru.ac.th


