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เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 8/๒๕64 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันเสาร์ท่ี 28 
สิงหาคม พ.ศ.2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 

 
4.1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

 

สาขาท่ีขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (7101) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1. งานวิจัย เรื่อง กลวิธีการต้ังชื่อเร่ืองภาพยนตร์เป็นภาษาไทยจากภาพยนตร์
อเมริกัน 
การเผยแพร่ : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์  มจร. 7(6), หน้า 1729 – 1740  
(TCI กลุ่มท่ี 1) 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 100 
2. หนังสือ เรื่อง อิทัปปัจจยตากถา ภาษากลอน 
การเผยแพร่ : ด้วยการจัดพิมพ์  โดยส านักพิมพ์จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์  จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 100 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) 
ภายใต้เงื่อนไขการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงาน 
ทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
      “ผลงานวิจัย มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 1 เร่ือง และหนังสือ มีคุณภาพ 
ระดับดี อย่างน้อย 1 เล่ม” 

ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. งานวิจัย เรื่อง กลวิธีการต้ังชื่อเร่ืองภาพยนตร์เป็นภาษาไทยจากภาพยนตร์
อเมริกัน  มีผลการประเมินระดับดี  
2. หนังสือ เรื่อง อิทัปปัจจยตากถา ภาษากลอน  มีผลการประเมินระดับดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า   ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ 
ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) เห็นควรน าเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่  25 พฤษภาคม 2564  ซึ่งเป็นวันท่ีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง                
ส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 

  

2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว .) ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2564             
วันท่ี 25 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้ 



ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็น และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง
ตามล าดับ  

3. ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. น าเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2564 วันท่ี 2 กันยายน 
2564 ท่ีประชุมให้ความเห็นสอดคล้องกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น                                                                                 
 
การด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. ได้ประมวลเอกสาร และผลการพิจารณาตามมติของ ก.พ.ว. และความเห็น
ของสภาวิชาการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2564 วันท่ี 16 
กันยายน 2564 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 

 

1) อาจารย์ ดร.ธรรณปพร  หงษ์ทอง ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (7101) 
ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

    
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

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

 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง 
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. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด                  

           ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังกล่าว                    
จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 52.23 

 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

92 423 515 238 
(46.21 %) 

28 
 (5.44 %) 

3 
(0.58%) 

269 
(52.23%) 

 

               จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 

 
4.2 (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ความเป็นมา 
 1. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (1) 
ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบในคราวประชุม ครั้ง ท่ี 4/2564 เมื่อวันศุกร์ ท่ี  6 สิงหาคม  
พ.ศ.2564 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 วันพฤหั สบดีท่ี 16 
กันยายน พ.ศ.2564 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. อนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
              
             
             
              
             
              
             
             
              
             
              
             
             
              
             
              
             
             
              
             
              
             
             
              
             
              
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 

 
4.3 การพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารท่ีไม่ใช่ข้าราชการ 

และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังแต่วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2563 ถึงวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2567 และอาจารย์  
ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2563 ถึงวันท่ี 17 มกราคม 
พ.ศ.2567 โดยผู้บริหารท้ังสองรายจะเกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันท่ี 30 กันยายน 2564 ภายหลังจาก
เกษียณอายุราชการแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา และอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ จะด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและ
เลขานุการเพื่อท าหน้าท่ีเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
โดยพิจารณาถึงเงินเดือนของผู้บริหารเทียบเคียงกับหน่วยงานและปริมาณงานของหน่วยงานในระดับเดียวกัน ท้ังนี้ 
โดยค านึงถึงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยด้วย 
 3. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครังท่ี 8/2564 มีมติอนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงิน เดือน 
ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 29/2564 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารท่ีไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงาน
มหาวิทยาลัย ส่ัง ณ วันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 
 4. คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับ
เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื่อวันศุกร์ท่ี 3 กันยายน พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบ ก าหนด
อัตราเงินเดือนให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ต าแหน่งอธิการบดี เดือนละ 150 ,000 บาท  
และก าหนดอัตราเงินเดือนให้ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ ต าแหน่งรองอธิการบดีเดือนละ 70,000 บาท  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558  
และมอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 



การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงิน เดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2564 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 
 2. ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 29/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารท่ีไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
 3. รายงานผลการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารท่ีไม่ใช่ข้าราชการและไม่ได้รับ
เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ อัตราเงินเดือนแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ต าแหน่งอธิการบดี  
และอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ ต าแหน่งรองอธิการบดี ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารท่ีไม่ใช่ข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 

ความเป็นมา 
 ด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕64 มหาวิทยาลัย
จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 
1684/๒๕64 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๖4 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การเสนอช่ือ/การสมัคร ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือ
และผู้สมัครสามารถเสนอช่ือและสมัครได้ต้ังแต่วันพุธท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันจันทร์ท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอ
ช่ือ/ผู้สมัครจ านวน 3 ราย เรียงตามตัวอักษร ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี  (การเสนอช่ือ) 
 2) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก   (สมัครด้วยตนเอง/การเสนอช่ือ) 
 3) อาจารย์ ดร.วิกรม  ศุขธณี   (การเสนอช่ือ) 
 

  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือ/การสมัคร มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นครบถ้วน
ท้ัง 3 ราย 



  2.3 การน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการหยั่งเสียง คณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้ด าเนินการพิจารณากล่ันกรองตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติเบ้ืองต้น  
ด้านวิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ และด้านบุคลิกภาพฯ พร้อมด าเนินการหยั่งเสียงจากคณาจารย์และ
บุคลากรของคณะครุศาสตร์ จนได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จ านวน 3 ราย เรียงตามล าดับ
อักษร ดังนี้ 
 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี 
 2) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก 
 3) อาจารย์ ดร.วิกรม  ศุขธณี 
  2.4 การก าหนดให้ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ท้ัง 3 ราย เข้าน าเสนอ
วิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ และการตอบค าถามต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2564 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 1684/๒๕64 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี 
พ.ศ.๒๕๔๗ 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖4 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหา 
จ านวน ๑ คน เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 การสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ความเป็นมา 
 ด้วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 1755/๒๕64 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗  
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกและแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนโดยหน่วยงานท่ีมีสิทธิ์ เสนอช่ือสามารถเสนอช่ือได้ภายในวันศุกร์ท่ี  16 สิงหาคม พ.ศ.2564  
ในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
1 ราย คือ นางจันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  



  2.4 การพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จ านวน 1 รายช่ือ ดังนี้ 
   1) นางจันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ 
 3. น ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2564 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
เป็นผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 การเสนอแต่งต้ังผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ความเป็นมา 
 1. สืบเนื่ องจาก ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
จะเกษียณอายุราชการ ในวันท่ี 30 กันยายน 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ .ศ.2559  
ข้อ 13 ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้อ านวยการคนหนึ่งตามค าแนะน าของอธิการบดีจากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง” 
 2. อธิการบดีได้ด าเนินการเพื่อให้ได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 1685/2564 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่ัง ณ วันท่ี 12 
กรกฎาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาและพิจารณากล่ันกรองผู้มีความเหมาะสม 
ในการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเสนออธิการบดีต่อไป 
 3. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 1685/2564 ได้ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตฯ ดังนี้ 
  1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศ ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 
  1.2. ประกาศฯ เรื่อง “รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 
  1.3 ประกาศฯ เรื่อง “รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
  2. ด าเนินการตามประกาศฯ ในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือ ในระหว่างวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงวันศุกร์ท่ี 6 
สิงหาคม พ.ศ.2564 ตามแบบการเสนอช่ือ ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ  
3 ราย คือ 
   1) อาจารย์สิริชัย  เอี่ยมสะอาด 
   2) อาจารย์ ดร.สุภัทรา  โกษะโยธิน 
   3) อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 



  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ อาจารย์และ
บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ 
  2.4 การหยั่งเสียงโดยอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  2.5 การพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง  
จากคณะกรรมการสรรหาฯ ปรากฏว่า ผู้ท่ีได้รับการกล่ันกรองฯ 2 ราย คือ  
  1) อาจารย์สิริชัย  เอี่ยมสะอาด 
  2) อาจารย์ ดร.สุภัทรา  โกษะโยธิน 
 4. อธิการบดีได้มอบหมายให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 
7/2564 วันจันทร์ท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีสมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 1 ราย เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งต้ังต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 
 
ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามรายช่ือท่ี
อธิการบดีเสนอ  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 

 
4.7 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน ”  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลา ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ 
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น 
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” 
กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ 
ขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 3. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย”  
และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด” 

 4. คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์  คณะ วิทยาการจัดการ และ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2562 
 4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ. 2561 
 4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ฉบับป พ.ศ. 2560 
 4.4 หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย ฉบับป พ.ศ. 2561 
 
 
 
 



การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร ต่อสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ
การเปล่ียนแปลงการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของ
หลักสูตร และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปศึกษา  
ฉบับป พ.ศ. 2562 

คณะครุศาสตร์  1194104 วิชาวาดเสน 1  3(1-4-4) 
หลักและวิธีการวาดเสนพื้นฐาน ขั้นตอน

การวาดเสนหนุนิ่ง ทิวทัศน หลักการ 
ทัศนียวิทยา เครื่องมือและส่ือวัสดุ 

ในการวาดเสน ฝกการมองเห็น  
การสังเกตเปรียบเทียบ การถายทอด 

รูปแบบตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏ  
การฝกทักษะการสอนการวาดเสน 

และปฏิบัติงานวาดเสน 
 

1194207 วิชาการเขียนภาพทิวทัศน 
3(2-2-5)  

เทคนิค ขั้นตอนในการเขียนภาพ 
ทิวทัศนดวยเทคนิคจิตรกรรม 

ปรับแกไขค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีความเหมาะสมกับระดับช้ันปี 

ของนักศึกษาในหลักสูตร 

1194104 วิชาวาดเสน 1  3(1-4-4) 
หลักและวิธีการวาดเสนพื้นฐาน ขั้นตอน

การวาดเสนหนุนิ่ง ทิวทัศน หลักการ 
ทัศนียวิทยา เครื่องมือและส่ือวัสดุ 

ในการวาดเสน ฝกการมองเห็น  
การสังเกตเปรียบเทียบ การถายทอด 

รูปแบบตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏ  
การฝกทักษะการสอนการวาดเสน 

และปฏิบัติงานวาดเสน 
 

1194207 วิชาการเขียนภาพทิวทัศน 
3(2-2-5)  

เทคนิคขั้นตอนในการเขียนภาพทิวทัศน  
หลักการทัศนียวิทยา เทคนิคการวาดเสน 

ทิวทัศน และจิตรกรรมทิวทัศน์ 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออก ฉบับป พ.ศ. 2561 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

Mr. Zhang Changiun *     ส้ินสุดสัญญาจาง  Ms. Mayumi Anzai * 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ ฉบับป พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

นางมรกต ภูทอง * 
 
 

ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรอื่น 

 

นางสาวฐิติยา กลบสันเทียะ *  
 
 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
นางสาวโศภิณภา สุนทรวร * ลาออกจากการเปนอาจารย 

ของมหาวิทยาลัย 
Mr.Chito Mataac * 

4. หลักสูตรการแพทยแผนไทย
บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย 
แผนไทย ฉบับป พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นางสาวพิชญาภา อัตตโนรักษ * ลาออกจากการเปนอาจารย 
ของมหาวิทยาลัย 

นางสาวกุสุมาศ ตันไชย  * 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตรตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
              
 
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 

 
4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแอนิเมชัน  

เกม และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม 
และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน 
การกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 
2/2564 วันจันทร์ท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ ม เติม  และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ี เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความ เห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 
9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา  
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดและ
ธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว  ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน 
การกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 
2/2564 วันจันทร์ท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 
16 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.10 สรุปผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ  
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความเป็นมา  
 1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. ปัจจุบันมีจ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีจะต้องด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รวมทั้งหมดจ านวน 10 ราย ดังนี้ 
 สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 5 ราย 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย 
 2) ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 

  3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์คเรศ ประกอบผล 
  4) รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล 

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด  
 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 ราย 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที 
 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1 ราย 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล   
 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 2 ราย  
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์  บุญศรี 
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เช้ือแถว 
 สังกัดวิทยาลัยการดนตรี จ านวน 1 ราย  

1) รองศาสตราจารย์ ดร. โดม สว่างอารมณ์ 
 3. สาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ข้อ 8 ระบุว่า “ใหส้ถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการท่ีได้รับการต่อเวลาราชการเป็นรายปีตามมาตรฐานภาระงาน ทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ในกรณีท่ี
ข้าราชการดังกล่าวไม่ผ่านการประเมินในปีใด ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพื่อรับ
บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
มาตรา 57” ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต่อเวลาราชการดังกล่าว 
 
 
 



การด าเนินการ 

 1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีได้รับการต่อเวลาราชการฯ 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1 มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 1.2 มหาวิทยาลัยออกค าส่ัง เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ  

 1.3 มหาวิทยาลัยจัดท า “แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ” (ซึ่งมีรายละเอียดของการประเมินสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559) แล้วจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับการต่อเวลาฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
ฯ ส่งมหาวิทยาลัย 

 1.4 ประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 
2564 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของข้าราชการ ตามข้อ 2.1 - 2.8 
โดยใช้แบบประเมินฯ ท่ีคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ ก าหนดขึ้น  

 2. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของข้าราชการท้ัง 10 ราย เรียบร้อย
แล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กันยายน 
2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดเอกสารสรุปแนบท้ายวาระนี้ 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
 ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ  
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงาน
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  1. เห็นชอบ สรุปผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.11 การขออนุมัติเงินรายได้ ประเภทคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(กรณีก่อหนี้ผูกพันและลงนามสัญญาไม่ทันสิ้นปงีบประมาณ) และการพิจารณา 
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ความเป็นมา  
 สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินรายได้ พ.ศ.2562 หมวด 2 ข้อ 14 ให้อธิการบดีจัดท าประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของมหาวิทยาลัย โดยแยกประเภทงบรายจ่ายตามแผนงาน งาน และโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
กล่ันกรอง แล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณนั้น 
ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งท่ี 3/2564 วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 
 

การด าเนินการ 
 เพื่อให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11)  
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กันยายน 
2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(กรณีก่อหนี้ผูกพันและลงนามสัญญาไม่ทันส้ินปีงบประมาณ)  
 2. อนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 

 
5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และทางส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ส่งผลการประเมินผ่านหน้าเว็บไซต์https://itas.nacc.go.th/  
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
การด าเนินการ 
 งานประกันคุณภาพจึงน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 9/2564  
วันพฤหัสบดีท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2564 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2564 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 10/2564 

 
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 10/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ.๒564 
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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