
                  

พิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  
เมื่ อวันศุกร์ที่  16 กันยายน  พ .ศ .2559 เวลา  10.00 น . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดพิธีถวายปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา              
แด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส                  
วรวิ หาร ณ มณฑลพิ ธี วั ดประยุ รวงศาวาสวรวิ หาร โดยสมเด็ จ                           
พระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
วรวิหาร เป็น องค์ประธานในพิธี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด 
จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา อธิการบดี ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ศาสตราจารย์ ดร.
สุจริต เพียรชอบ ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา              
นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  



 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
15 กันยายน พ.ศ.255๙ มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

     (1 )  อนุมั ติ  งบประมาณรายจ่ า ยจาก เงิ น ร าย ได้ ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

     (2) อนุมัติ แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตรา
เงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
          1. ผศ.สนิท  ชุนดี                  ประธานกรรมการ 
          2. นายวรพงษ์  วรรณศิริ          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
          3. รศ. ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
          4. ผศ.สมหมาย  มหาบรรพต     เลขานุการ 
          5. นางมรกต  ภู่ทอง               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     (3) อนุมัติ ให้นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผ่านการประเมิน             
ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

     (4) รับทราบ การก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของ นางอัชรี                   
ภักดีสุวรรณ์ โดยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา            
การก าหนดต าแหน่งของหัวหน้าส านักงานคณบดีให้เทียบเท่า
ผู้อ านวยการกองส านักงานอธิการบดีก่อน แล้วจึงน ากลับมาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
 

     (5) อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร                     
ประจ าภาคเรียน ที่ 2  ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) คร้ังที่ 5 – 7 
รวมจ านวน 2,110 คน 
 

     (6) อนุมัติ การปิดหลักสูตร และก าหนดกลุ่มหลักสูตรที่จะรับ
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
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     (๗)   อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
ดังนี้ 
     1. ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา             ประธานกรรมการ 
     2. ผศ.สมหมาย  มหาบรรพต          รองประธานกรรมการ 
     3. นายคุณากร  เพชรคง                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     4. ผศ.สนิท  ชุนดี                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     5. รศ.ดร.สาธิต  โกวิทวที               กรรมการ 
     6. อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ กรรมการ 
     7. ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร          กรรมการ 
     8. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 
     9. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและ
        ผู้ช่วยเลขานุการ 
     10. ผู้อ านวยการกองคลัง               กรรมการและ 
                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     11. หัวหน้างานพัสดุ                    กรรมการและ 
                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

          (8) รับทราบ การจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
ในวันศุกร์ที่  16 กันยายน พ.ศ.2559 ณ วัดประยุรวงศาวาส  
วรวิหาร 
 

     (9 )  รับทราบ  โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดู งาน              
เรื่องแนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย            
เพื่ อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ ความ เป็น เลิศ  ระหว่ า งวั นที่                 
21 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
 

     (10) รับทราบ  โครงการและก าหนดการ “งานครบรอบ                
124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนา
กรมการฝึกหัดครู” วันพฤหัสบดีที่  29 กันยายน พ.ศ.2559             
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  
 

     (11) รับทราบ ผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพ  
การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา 
 

     (12)  รับทราบ  ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าคณะ                
ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมจาก 
อาจารย์กิตติ เชี่ยวชาญ เป็น อาจารย์สุเมธ พัดเอ่ียม 

                                                                 



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

งานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหดัครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารว่มกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  จัดงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัด
ครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ 
จัดงาน ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้รับเกียรติ
จาก พลเอกดาว์พงษ ์รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการผลิตครูในศตวรรษ 
ที่ 21” การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของครูในการพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21”              
โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของครูในการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น าโดย ศ .ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ            
นายสมเชาว์ เกษประทุม นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ดร.ดิเรก พรสีมา และผศ.พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด าเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในช่วง ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 
พ.ศ.2559 ของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานและน าข้อมูลของหน่วยงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 


