
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี  ๒๐ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ภารกิจของส า นักงานสภา
มหาวิทยาลัย คือ เพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภา
มหาวิทยาลัย  เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภา
มหาวิทยาลัย และให้บริการข้อมูล แก่หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ประสานงาน ติดตามและเชื่อมโยง
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยและประชาคม และ
จากมหาวิทยาลัยกับประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย จากภารกิจ
ดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของการจัดท าจดหมายข่าวส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและมติท่ีประชุมท่ีส าคัญ
ของสภามหาวิทยาลัย ในรูปของจดหมายข่าวจัดพิมพ์เผยแพร่
เป็นรายเดือน  
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา ได้จัดงานวันคล้าย                        
วันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) ขึ้น  
ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยในวันท่ี ๑๙ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์  ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภา
มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และร่วมถวายพวงมาลา
คล้องดาบ วางพวงมาลา สักการะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์               
(ช่วง  บุนนาค) 



สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ งที่  ๑/๒๕๕๙                 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติในประเด็น
ส าคัญต่างๆ ดังนี ้
 
(๑) รับทราบการขอน างบเหลือจ่ายจากเงิน บกศ .
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เพื่อให้มหาวิทยาลัย
น าไปด าเนินการใน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) ปรับขึ้น
เ งินเดือนร้อยละ ๔ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) และพนักงานมหาวิทยาลัย                
(งบบ ารุงการศึกษา) ๒) การปรับปรุงและเพ่ิมเติมการ
ก่อสร้างอาคาร ฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู และ ๓) 
การจ่ายงบประมาณคืนให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อน าไป
ด าเนินการในเรื่องที่มีความจ าเป็น 
 
(๒) เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘) ของคณะวิทยาการจัดการ 
 
(๓)  เห็ นชอบรายวิ ช า ในหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ ว ไป                 
ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนารายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
 
(๔) อนุมัติ  (ร่ าง )  ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
บ้ า นสม เ ด็ จ เ จ้ าพร ะย าว่ าด้ วยก ารบริ ห า ร และ                    
การด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....... 
 
(๕) อนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ
อนุมัติ แต่ งตั้ ง ให้อาจารย์ เกียรติ ขร  โสภณาภรณ์                          
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา  
 
(๖) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชา
สังคมศึกษา (๕ ปี) คณะครุศาสตร์ 
 



สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม
วิสามัญ ครั้ ง ท่ี  2/2558 เมื่ อวันพฤหัสบดี ท่ี  2 กรกฎาคม 
พ .ศ .2558 ได้มีมติ เห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง               
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ให้ด ารงต าแหน่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันท่ี  
26 ตุลาคม พ.ศ.2558 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม
วิสามัญ ครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันอังคารท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 
25 5 7  ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ เ ส น อ ข อ โ ป ร ด เ ก ล้ า ฯ  แ ต่ ง ตั้ ง                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันท่ี   
29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 



สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติให้
จัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้นเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง อยู่ภายใต้การก ากับของสภามหาวิทยาลัย 
เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และทิศทางที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  

ระหว่างวันที่ 1๓ – 1๖ พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อศึกษา          
แนวทางการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

          ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาและสภาวิชาการร่วมกับคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีท่ีผ่านมา และ
เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป  
 

          การสัมมนาดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา  เกณฑ์มา 
อธิการบดี และผู้แทนผู้บริหาร ได้แถลงผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การบริหาร
จัดการงบประมาณตามกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ผลการ
ด าเนินงานด้านวิชาการในปีท่ีผ่านมา และในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘  การพัฒนาคณาจารย์เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ                
ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประเด็นด้านการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนา
นิสิต ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ  
 

          นอกจากน้ี มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าท่ีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ เพื่อการก าหนดเป้าหมาย 
นโยบาย และแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย” 

กองบรรณาธิการ : 
ผู้ช่วยศาสตราจาย์พิษณุ บางเขียว อาจารย์
อภิญญา หนูมี นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ 
นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล นางสาววิลาวรรณ 
ดวงลิวงษ์ นางสาวสุนิสา รีรานนท์ นางสาว
วรรณฤดี แสงมาศ นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน 
และนางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ 


