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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 9/2564 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๕. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
2. ดร.จ านงค์ ตรีนุมิตร ผู้น าเสนอวาระ 
3. นายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้น าเสนอวาระ 
4. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
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6. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
7. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์สภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 9/2564 

สรุปเร่ือง 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม  
Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แสดงตนในที่ประชุมดังน้ี  
     1. ศาสตราจารย์นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
     2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
     3. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
     4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
     5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 
     6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
     7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ 
     8. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
     9. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
     10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง 
     12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
     13. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
     14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 
     15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล 
     16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง   
  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 การขอลาออกจากต าแหน่งบริหารงานของผู้บริหาร 2 ท่าน  
สรุปเร่ือง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า รองศาสตราจารย์ 
ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ เน่ืองจาก
ต่ออายุราชการ และนางอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ขอลาออกจาก
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เน่ืองจากเกษียณอายุราชการและประสงค์ลาออกจาก
ต าแหน่ง โดยมีผลอย่างเป็นทางการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหาผู้บริหาร 
แทนทั้งสองท่าน ซึ่งมีวาระการพิจารณาในการประชุมวันน้ีด้วย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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1.3 การแจ้งกิจกรรมส าคัญของมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้แจ้งรายละเอียดกิจกรรมส าคัญของมหาวิทยาลัย  
3 กิจกรรม พร้อมทั้งเรียนเชิญสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว โดยได้จัดกิจกรรม ออกเป็น  
2 รูปแบบ  ทั้งแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังน้ี 

 1. งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจ าปี 2564 โดยใช้ชื่องานว่า “กีรติกษิณการณ์” ในวันพฤหัสบดี
ที่ 23 กันยายน 2564 ต้ังแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป 

 2. งานครบรอบ 129 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู  
ในวันพุธที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

 3. กิจกรรมการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ของปี 2564 และการตรวจเยี่ยม
จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/๒๕64 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
  - หน้า 5 วาระที่ 2 บรรทัดที่ 22 แก้ไขจากค าว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” เป็น “หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม” 

- หน้า 9 วาระที่ 4.3 บรรทัดที่ 30 เพิ่มเติมค าว่า “แล้วน าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
อีกคร้ังหน่ึง” 

- หน้า 10 วาระที่ 4.5 บรรทัดที่  21 - 31 แก้ไข เป็น “4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สรุปเรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและ 
ผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม คร้ังที่ 7/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และ
น าเสนอคณะอนุกรรมการฯกลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ในคราวประชุม คร้ังที่ 8/2564 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564”   
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2564 ตามที่ได้มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
 3.1 แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) 
สรุปเร่ือง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สืบเน่ืองจากการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 2/2564 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติ
แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และให้ปรับ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  (พ .ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แล้ว และส่งไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตรงตามก าหนดเวลา ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้จัดท าสรุป
เป้าหมาย จุดเด่น และทิศทางของการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ 
ประกอบด้วยรายละเอียดของกรอบทฤษฎีและผังมโนทัศน์วิ เคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบทั้ งหมด น า เสนอ  
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
สรุปเร่ือง 
 อาจารย์ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาไทย (7101) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2560 ข้อ 5.1.3 (4) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการ
และคุณภาพของผลงานทางวิชาการ “ผลงานวิจัย มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 1 เรื่อง และหนังสือ มีคุณภาพระดับดี 
อย่างน้อย 1 เล่ม” โดยมีผลงานทางวิชาการ คือ 1.งานวิจัย เรื่อง กลวิธีการต้ังชื่อเรื่องภาพยนตร์เป็นภาษาไทยจาก
ภาพยนตร์อเมริกัน เผยแพร่ใน : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 7(6), หน้า 1729 – 1740 (TCI กลุ่มที่  1)  
มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับดี 2. หนังสือ เรื่อง อิทัปปัจจยตากถา ภาษากลอน เผยแพร่
ด้วยการจัดพิมพ์ โดยส านักพิมพ์จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 100  
มีผลการประเมินระดับดีมาก 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม สรุปได้ว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 
ข้อ 5.1.3 (4) เห็นควรน าเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง                
ส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ  
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2564  วันที่ 25 
สิงหาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น และสภาวิชาการ ในคราวประชุม
คร้ังที่ 9/2564 วันที่ 2 กันยายน 2564 ให้ความเห็นสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง  
ทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุม คร้ังที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 
กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 



๕ 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการว่า 

ผลการประเมินผลงานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะผลงานที่เป็นหนังสือเรื่อง “อิทัปปัจจยตากถา ภาษากลอน”  
มีผลประเมินจากกรรมการทั้งสามท่านแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ท าให้ต้องจัดประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคร้ังที่สอง 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 
(7101) ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 
 

 4.2 (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง  
 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (1) ก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
 คณะกรรมการตรวจสอบในคราวประชุม คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 ได้มี
มติเห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และน าเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุม คร้ังที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดของ  (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบเหตุผลและหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว เห็นสมควร อนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

  4.3 การพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารท่ีไม่ใช่ข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือน 
ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ต้ังแต่วันที่  18 มกราคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่  17 มกราคม พ.ศ.2567 และอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   
โชติรัตนศักด์ิ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่  18 มกราคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567  
โดยผู้บริหารทั้งสองรายจะเกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ภายหลังจากเกษียณอายุราชการ
แล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา และอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2558 ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ
เพื่อท าหน้าที่เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาถึง
เงินเดือนของผู้บริหารเทียบเคียงกับหน่วยงานและปริมาณงานของหน่วยงานในระดับเดียวกัน ทั้งน้ีโดยค านึงถึงฐานะ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยด้วย 



๖ 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม คร้ังที่ 8/2564 มีมติอนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 29/2564 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงาน
มหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 

คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับ
เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบ ก าหนด
อัตราเงินเดือนให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ต าแหน่งอธิการบดีเดือนละ 150,000 บาท และก าหนด
อัตราเงินเดือนให้ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ ต าแหน่งรองอธิการบดีเดือนละ 70,000 บาท ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และมอบให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยน าผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็น
ข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 
การพิจารณา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เน่ืองจากเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระน้ี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการ
แต่งต้ัง ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม  
เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องน้ัน” 
  ที่ประชุมอนุญาตให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ราย 
เข้าร่วมพิจารณาและมีสิทธิ์ลงมติในวาระน้ีด้วย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังน้ี 
(1) การก าหนดอัตราเงินเดือนของอธิการบดีมีอัตราสูงกว่าอัตราเงินเดือนนายกรัฐมนตรี ซึ่งสวนทาง

กับสถานการณ์รายได้ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่ลดลงจากจ านวนนักศึกษาที่ลดน้อยลง  
(2) การสรรหารองอธิการบดีควรพิจารณาเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถภายในมหาวิทยาลัย

เป็นหลัก ก่อนที่จะจ้างบุคคลที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว โดยมหาวิทยาลัยควรวางแผนเตรียมความพร้อมพัฒนา
บุคลากรเพื่อขึ้นสู่ต าแหน่งบริหาร เพื่อทดแทนอัตราผู้บริหารที่จะ เกษียณอายุราชการ แต่หากไม่มีคนที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมแล้ว อาทิ ผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการซึ่งมีความแตกต่างโดดเด่นที่ชัดเจนและคุ้มค่าที่จะจ้างต่อแล้วจึง
เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติในการจ้างผู้เกษียณอายุราชการต่อไป  

(3 ) การก าหนดอัตราเงิน เดือนผู้ บ ริหารดั งกล่ าวมี ความเหมาะสมกับหน้าที่  ภ ารกิ จและ 
ความรับผิดชอบภาระงานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการปฏิรูปมหาวิทยาลัยแบบใหม่  การพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยามที่มหาวิทยาลัยมีผู้เรียนลดลง รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับวิกฤติ
เศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยที่ท้าทาย 

(4) เงินเดือนอธิการบดีไม่สามารถเทียบกับนายกรัฐมนตรีได้ เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีมีรายได้ 
หลายทาง 

(5) หากเห็นว่าอัตราเงินเดือนดังกล่าวมากหรือน้อยเกินไป สามารถชดเชยปรับอัตราเงินเดือน  
ในการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนในแต่ละปีได้ อาทิ การเพิ่มเงินเดือนร้อยละยี่สิบเมื่อมีผลงานดี หรือการไม่เพิ่มเงินเดือน 
ในปีถัดไปหากอัตราเงินเดือนสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่มีผลงานซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของการบริหารงานบุคคล 
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(6) คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังขึ้น
ย่อมต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบและเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ประกอบกับศึกษาข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏและมหาวิทยาลัยอื่นประกอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งส่วนใหญ่ได้ก าหนดอัตราเงินเดือน 
ในระดับเดียวกัน ซึ่งข้อมูลเงินเดือนของหน่วยงานอื่นเป็นความลับไม่สามารถน ามาแสดงได้ 

(7) การเพิ่มเงินเดือนประจ าปีต้องด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยเงินเดือนผู้บ ริหารของมหาวิทยาลัย  พ .ศ. 2558 ที่ ก าหนดให้ การพิจารณาเพิ่ ม เงินเดือนประจ าปี  
ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาในแต่ละปีและเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละสิบของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ ทั้งน้ีให้น าผลประเมิน
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ตามมาตรา 49 และ 50 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 และผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยก าหนดมา
ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งน้ี ควรเปรียบเทียบกับการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละหก พนักงาน
มหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินร้อยละสี่ และพนักงานมหาวิทยาลัยงบบ ารุงการศึกษาร้อยละสี่เช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิด
ความเหลื่อมล้ าระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

(8) ควรเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเดือนผู้บริหารให้ประชาคมมหาวิทยาลัยรับทราบด้วย เพื่อความ
โปร่งใสและชัดเจน เน่ืองจากเป็นการจ้างบุคคลโดยใช้งบประมาณบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย  จึงไม่ควร 
เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง ควรค านึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

(9)  ควรแต่งต้ังกรรมการเพื่อพิจารณาปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 โดยปรับแก้ไขกรอบก าหนดพิสัยเงินเดือนขั้นต่ าและสูงสุดให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย  

(10) ควรมีการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการพิจารณาอัตราเงินเดือนผู้บริหารและเพิ่มรายละเอียด
ข้อมูลเปรียบเทียบเกณฑ์จากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีลักษณะภาระงานและจ านวนนักศึกษาใกล้เคียงกันมาประกอบ 
การพิจารณาเพื่อให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสและความสบายใจกับผู้ที่ได้รับการเสนอ ผู้เสนอ และผู้ลงมติ  

(11) ควรก าหนดกลไกของการจ้างผู้บริหาร โดยวางเป้าหมาย ก าหนดภารกิจและตัวชี้วัดให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับพันธกิจ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ อาทิ บุคคลน้ันต้องสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยโดยรายได้สุทธิหลัง
หักค่าใช้จ่ายแล้วเพียงพอกับจ านวนเงินเดือนที่ได้รับ 

(12) เสนอให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส ชัดเจนและรับผิดชอบเป็นรายบุคคล  
ซึ่งการลงมติอาจท าโดยการขานชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล 

ที่ประชุมได้ลงมติเป็นการเฉพาะราย โดยการขานชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นรายบุคคล 
จ านวน 21 คน ดังน้ี 

1. ดร.สายหยุด จ าปาทอง   ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง  
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า  ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง  
 5. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา   ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง  
 6. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ  ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง  
 7. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง  
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว  ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง  
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี  ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง  
 11. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์    ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง  
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 12. นายวรพงษ์ วรรณศิริ   ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง  
 13. นายทนง โชติสรยุทธ์   ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง        
 ๑4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง  
 ๑5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง 
 ๑6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนในต าแหน่ง

อธิการบดี ส่วนต าแหน่งรองอธิการบดีไม่ควรจ้าง  
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร  ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนในต าแหน่งอธิการบดี 

ส่วนต าแหน่งรองอธิการบดี เห็นชอบอัตราเงินเดือน 50,000 บาท ไม่เห็นชอบอัตราเงินเดือน 70,000 บาท  
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนในต าแหน่ง

อธิการบดี ส่วนต าแหน่งรองอธิการบดี เห็นชอบอัตราเงินเดือน 50,000 บาท ไม่เห็นชอบอัตราเงินเดือน 70,000 
บาท แล้วจึงพิจารณาปรับเงินเดือนในการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบถัดไป  

 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนในต าแหน่ง
อธิการบดี ส่วนต าแหน่งรองอธิการบดี เห็นชอบอัตราเงินเดือน 50,000 บาท ไม่เห็นชอบอัตราเงินเดือน 70,000 บาท 
แล้วจึงพิจารณาปรับเงินเดือนในการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบถัดไป 

 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ  ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง  
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ลงมติว่า เห็นชอบอัตราเงินเดือนทั้งสองต าแหน่ง 
ผลการลงมติสรุปได้ว่า มีผู้เห็นชอบในอัตราเงินเดือนต าแหน่งอธิการบดี จ านวน 150,000 บาท 

จ านวน  21 คน ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 คน และมีผู้เห็นชอบในอัตราเงินเดือนต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวน 70,000บาท 
จ านวน 17 คน ไม่เห็นชอบ จ านวน 4 คน แบ่งออกเป็น ไม่ควรจ้าง จ านวน ๑ คน เห็นชอบอัตราเงินเดือน 50,000 บาท 
จ านวน ๑ คน และเห็นชอบอัตราเงินเดือน 50,000 บาท แล้วจึงพิจารณาปรับเงินเดือนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรอบถัดไป จ านวน ๒ คน  
   

มติท่ีประชุม อนุมัติ อัตราเงินเดือนแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ต าแหน่งอธิการบดี และอาจารย์ 
ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ ต าแหน่งรองอธิการบดี ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตรา
เงินเดือนแก่ผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 4.4 การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
สรุปเร่ือง 
 ด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แ จ้งความประสงค์ขอลาออกจากการด ารงต าแห น่งคณบดี 
คณะครุศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  30 กันยายน พ.ศ. ๒๕64 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะครุศาสตร์ ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ที่  1684/๒๕64 ภายใต้สาระส าคัญ 
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗  
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดี  
คณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่  
4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 และประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่  
6 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 



๙ 
 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
  1. การเสนอชื่อ/การสมัคร ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อและ
ผู้สมัครสามารถเสนอชื่อและสมัครได้ต้ังแต่วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ /
ผู้สมัครจ านวน 3 ราย เรียงตามตัวอักษร ดังน้ี 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี  (การเสนอชื่อ) 
 2) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก   (สมัครด้วยตนเอง/การเสนอชื่อ) 
 3) อาจารย์ ดร.วิกรม  ศุขธณี   (การเสนอชื่อ) 
  2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ/การสมัคร มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนทั้ง 3 ราย 
  3. การน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการหยั่งเสียง คณะกรรมการสรรหาฯ  
ได้ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณสมบั ติเบื้องต้น  
ด้านวิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ และด้านบุคลิกภาพฯ พร้อมด าเนินการหยั่งเสียงจากคณาจารย์และ
บุคลากรของคณะครุศาสตร์ จนได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จ านวน 3 ราย เรียงตามล าดับ
อักษร ดังน้ี 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี 
 2) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก 
 3) อาจารย์ ดร.วิกรม  ศุขธณี 
 ฝ่ายเลขานุการจึงน ารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ทั้ง 3 ราย เข้าน า เสนอ
วิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ และการตอบค าถามต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ  
ครุศาสตร์ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย 
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568 
 

 4.5 การสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สรุปเร่ือง 
 ด้วยผู้อ านวยการส านักส่งเส ริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แ จ้งความประสงค์ขอลาออก  
จากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัย 
จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1755/๒๕64 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เร่ือง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ด าเนินการจัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ



๑๐ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ 20 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ  
สรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังโดย  
สภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4  
 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
  1. การจัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะ เบี ยนโดยหน่วยงานที่ มี สิทธิ์ เสนอชื่ อสามารถเสนอชื่อได้ภายในวันศุกร์ที่  16 สิงหาคม พ.ศ.2564  
ในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
1 ราย คือ นางจันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ 
  2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฎว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ
เบื้องต้นครบถ้วน 
  3. การน าเสนอวิสัยทัศน์และพิจารณากลั่นกรอง ซึ่งผลการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 รายชื่อ  คือ  
นางจันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงน ารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568 
  

 4.6  การเสนอแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 
30 กันยายน 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 ข้อ 13 ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
ผู้อ านวยการคนหน่ึงตามค าแนะน าของอธิการบดีจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนหรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง” 
 อธิการบดีได้ด าเนินการเพื่อให้ ได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1685/2564 เรื่อง แต่งต้ัง



๑๑ 
 

คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 
2564 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองผู้มีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเสนออธิการบดีต่อไป 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท า
ประกาศฯ เร่ือง “การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประกาศฯ เร่ือง “รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ 
สรรหาเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2564 และประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
  1. การให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.
2564 ตามแบบการเสนอชื่อ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3 ราย คือ 
   1) อาจารย์สิริชัย  เอี่ยมสะอาด 
   2) อาจารย์ ดร.สุภัทรา  โกษะโยธิน 
   3) อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  เครือหงษ์ 
  2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ผลปรากฎว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ
เบื้องต้นครบถ้วนทั้ง 3 ราย 
  3. การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ อาจารย์และบุคลากร
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ 
  4. การหยั่งเสียงโดยอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  5. การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ ปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการกลั่นกรองฯ 2 ราย คือ  
   1) อาจารย์สิริชัย  เอี่ยมสะอาด 
   2) อาจารย์ ดร.สุภัทรา  โกษะโยธิน 
 อธิการบดีได้มอบหมายให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 7/2564  
วันจันทร์ที่  13 กันยายน พ.ศ.2564 พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 1 ราย เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งต้ังในคราวประชุม
คร้ังที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 แล้ว 
เห็นสมควร อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์สิริชัย  เอี่ยมสะอาด  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์สิริชัย  เอี่ยมสะอาด  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568 
 



๑๒ 
 

 4.7  การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเร่ือง  

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จ านวน 6 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕58 ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการปรับหลักสูตร จ านวน 
4 หลักสูตร ดังน้ี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2562 
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ. 2561 
  3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ฉบับป พ.ศ. 2560 
  4) หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย ฉบับป พ.ศ. 2561 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร และมีข้อเสนอแนะให้
ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในหน้า 89 คุณวุฒิการศึกษาของ น.ส.ไพลิน มุนินทรวัฒน์ ปรับแก้ไขจาก 
“M.A. (Teaching Chinese to Speaker of Other Language)” เป็ น “M.A. (Teaching Chinese to Speakers 
of Other Language)” 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ดังน้ี 
  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2562 
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ. 2561 
  3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ฉบับป พ.ศ. 2560 
  4) หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย ฉบับป พ.ศ. 2561 
 

 4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 ถอนวาระ  
 

 4.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจ
บันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 ถอนวาระ 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 4.10 สรุปผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

สรุปเร่ือง 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่จะต้องด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ ได้รับการต่อเวลาราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รวมทั้งหมด จ านวน 10 ราย ดังน้ี 
 สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 5 ราย 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ  วรวัฒนชัย 
 2) ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 

  3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิคเรศ  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  เชื้อแถว 
 สังกัดวิทยาลัยการดนตรี จ านวน 1 ราย  

1) รองศาสตราจารย์ ดร. โดม  สว่างอารมณ์ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการฯ  

ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยด าเนินการออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบั ติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ค าสั่ง เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ และจัดท า “แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลา
ราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ” แล้วจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับการต่อเวลาฯ เพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ ต่อมหาวิทยาลัย ต่อมาจึงจัดประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 
กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของข้าราชการ ตามข้อ 
2.1 - 2.8 โดยใช้แบบประเมินฯ ที่คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ ก าหนดขึ้น แล้วสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการทั้ง 10 ราย เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564  
 
 



๑๔ 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า ควรปรับแก้ไข
รายละเอียดในหน้า 112 งานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที ค าว่า Effect ให้เติม s และหน้า 113 
บทความวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด จาก “การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา” แก้ไขเป็น 
“การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 4.11 การขออนุมัติเงินรายได้ ประเภทคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณีก่อหนี้
ผูกพันและลงนามสัญญาไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ) และการพิจารณาแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สรุปเร่ือง 
 กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามสาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2562 โดยงบประมาณดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน คร้ังที่ 3/2564 วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
เพื่อให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธีงบประมาณ และเป็นไป
ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 
2564  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรอนุมัติเงินรายได้ ประเภทคง
คลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณีก่อหน้ีผูกพันและลงนามสัญญาไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ) และอนุมัติ
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่เสนอมา 

 

มติท่ีประชุม 1. อนุมัติเงินรายได้ ประเภทคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณีก่อหน้ีผูกพันและลงนาม
สัญญาไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ) จ านวน 67,676,600 บาท  
     2. อนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 
445,110,100 บาท   
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
 5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สรุปเร่ือง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และทางส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ส่งผลการประเมินผ่านหน้าเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานประกันคุณภาพจึงน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

https://itas.nacc.go.th/


๑๕ 
 

ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 9/2564 วันพฤหัสบดี
ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 10/๒๕64  

สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.๒564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 18.15 น. 
 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


