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 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2558 

วันเสาร์ที่ 1๘ มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา ๑0.00 น. 
ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

---------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา รักษาราชการแทนอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา รองอธิการบดี 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา   ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
7. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี 

1๐. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
1๘. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ ฯ 
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการส านักโรงเรียนสาธิต 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ฯ 
2๔. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะ ฯ 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
2๖. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ฯ 
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง สระยายโสม 
 
 
 
 

คณะกรรมการอ านวยการมหาวทิยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในการประชุม ครั้งที่ ๕/25๕๘ วันศกุรท์ี่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
3. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ฯ 
5. นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง หัวหน้าพัสดุ 
6. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางจันทร์จิรา  ภระกูลสุขสถิต ติดราชการ 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 

  ๑.   นางวลินเนศวร์   ธีรการุญวงศ์ 
  2.   นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ ์
  3.   นางสาวสุนิสา   รีรานนท์ 
  4.   นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ 
  5.   นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.0๐ น. 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    
ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เป็นการ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 1 เรื่องการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัด            
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้ยุทธวิธีที่ 5 คือ การพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรภายใต้มาตราการที่ 2 คือ เร่งรัดพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการท างาน มีการยกย่อง เชิดชูผู้เป็นแบบ             
อย่างในการท างานและด้านคุณธรรม ซึ่งจะมีโครงการอ่ืนๆ ที่จะขับเคลื่อนเพ่ือให้ยุทธวิธีที่ 5 มาตราการที่ 2 
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว และส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าว     

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 การปรับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว สามารถน ามาใช้ในการด าเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยได้จัดท าเป็นรูปเล่มเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน
ต่างๆของมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 สรุปมติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว กล่าวเพ่ิมเติมว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ดังกล่าว มีประเด็นส าคัญ 3 ประเด็น คือ 1) การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน 
180 วัน และเห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดีชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง ๒) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) โดยให้
แก้ไขเพ่ิมเติมตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และ 3) ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ซึ่งที่ประชุมมีมติ
รับทราบ ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
น าไปพิจารณาแล้วจึงน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 1.4 รายช่ือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เพ่ือให้องค์ประกอบ
และวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
และเป็นไปตามข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  

มติที่ประชุม รับทราบ บุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
  1. อธิการบดี      ประธาน 
  2. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย    รองประธาน 
  3. นายสมเชาว์  เกษประทุม     กรรมการ 
  4. ดร.ถนอม  อินทรก าเนิด     กรรมการ 
  5. นายสกนธ์  ชุมทัพ      กรรมการ 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน   กรรมการ 
  7. นายพิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล     กรรมการ 
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  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล    แก้วเนียม   กรรมการ 
  9. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต    โกวิทวที    กรรมการ 
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา    พงศ์พัฒนโยธิน  กรรมการ 
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ    ก๋าค า    กรรมการ 
  12. นางสาวอรุณี    คู่วิมล     กรรมการ 
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมสุรีย์    เชื่อมทอง   กรรมการ 
  14. นางสาวพรวิภา    เสือสมิง     กรรมการ 
  15. อาจารย์ธีรดิตถ์    โพธิตันติมงคล    กรรมการ 
  16. นางสาวบุญถึง    สัมมาโภชน์    กรรมการ 
  17. นายสุชาครีย์    ก่อเกียรติตระกูล    กรรมการและเลขานุการ  

 1.5 การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2558 
  มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2558 โดยการปรับภูมิทัศน์และ           
สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ทั้งห้องเรียน สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ การจัดเตรียมการเรียนการสอนของ
หลักสูตรต่างๆ และการรับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเดือนสิงหาคม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
12 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

 ในหน้า 13 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๔.1 แก้ไขข้อความ จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ขอร่วมสนับสนุนกองทุนเพ่ือการศึกษา จ านวน 10,000 บาท” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ขอร่วมสนับสนุนกองทุนเพ่ือการศึกษา จ านวน 20,000 บาท” และขอปรับเปลี่ยนชื่อ
กองทุนเพ่ือการศึกษาว่า เป็น “กองทุนการศึกษา มบส. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พ.ศ.2558” และ
เพ่ิมเติมข้อความว่า “ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ขอร่วมสนับสนุนกองทุนเพ่ือการศึกษา จ านวน 
100,000 บาท” 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา                                                                                                                                     
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 สรุปผลการด าเนินงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ 15 หน่วยงาน 
  1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
            สรุปผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 – เมษายน พ.ศ. 2558) ดังนี้ 
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   ส่วนที่ 1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน จ าแนกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) โครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยคณะ 2) โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการโดยสาขาวิชา (โครงการเด่น) และ 3) รางวัล/
ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ  
   ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คือ  
             กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียน                
การสอนให้มีคุณภาพ คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษา : ไทย – อังกฤษ  และ ไทย – จีน การจัดท าวารสาร                
การพัฒนาห้องสมุด การจัดท าอีเลินนิ่ง (e - Learning) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ การพัฒนา
คุณภาพนิสิต และโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
        กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน การจัดตั้งคลินิกวิจัย/
ห้องสมุดวิจัย และโครงการเผยแพร่งานสร้างสรรค์สู่ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
        กลยุทธ์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
และท้องถิ่น คือ โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และโครงการความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งชุมชน/ท้องถิ่น  
        กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ คือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การจัดท าพิพิธภัณฑ์
เสมือนตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยในวาระโอกาสส าคัญ 
        กลยุทธ์ที่ 5 การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล คือ โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร การส่งเสริมการใช้ระบบฐานข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสื่อสาร                 
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น การกู้ภัยภายในอาคาร การรณรงค์ประหยัดไฟ การจัดท า               
แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
โครงการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์จริงเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้  

  2) คณะครุศาสตร์  
       สรุปผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558) ดังนี้ 
   รอบที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2558 1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 5 เป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้หลักกลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความ
ตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ            
2) โครงการศิลปกรรมบ าบัด เป็นการจัดโครงการขึ้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย           
โดยใช้กลยุทธ์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
   รอบที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 1) โครงการผลิตครู 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่ความเป็นเลิศ เป็นการจัดโครงการขึ้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย โดยใช้กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ  

  3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปผลการด าเนินงานของคณะดังนี้ 
   แนวทางการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้เป็นหลักส าคัญ 
คือ 1) การบริหารงานเชิงรุก 2) การวางแผนการด าเนินงานไว้ล่วงหน้า 3) การท างานร่วมกันในทุกระดับ                    
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ซึ่งแนวทางในการบริหารทั้ง 3 แนวทางนี้ จะเป็นช่องทางที่น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการผลิต 
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของคณาจารย์ทุกท่าน อันจะก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม สนองต่อความต้องการของสังคม และการด า เนินงานของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558 – 2562 (BSRU AGENDA                   
สู่คุณภาพมาตรฐานสากล ระยะ 5 ปี) โดยแบ่งเป็น รอบที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2558 
และรอบที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยใช้ 5 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1                   
การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริม
ศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์ กลยุทธ์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กลยุทธ์ที่ 5 การเพ่ิมสมรรถนะ                  
การบริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล  

  4) คณะวิทยาการจัดการ  
            สรุปผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2558) ดังนี้  
   กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียน              
การสอนให้มีคุณภาพ การด าเนินงาน คือ การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานทางวิชาการ การพัฒนาระบบการเรียน
การสอน และทักษะการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ และบุคลากร  
   กลยุทธที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ การด าเนินงาน คือ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์  
   กลยุทธ์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน                   
และท้องถิ่น การด าเนินงาน คือ การสร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
   กลยุทธ์ที่ 5 การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล              
การด าเนินงาน คือ การสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพ 

  5) บัณฑิตวิทยาลัย  
      สรุปผลการด าเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2557 (ระหว่างเดือนมกราคม – 
เมษายน พ.ศ. 2557) ดังนี้   
   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินงานตามแผน                
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าหน่วยงานตามเป้าหมาย 2 ด้าน ได้แก่  
   เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัด               
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ผลการด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมายที่ 1 พบว่า บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับควบคุมมาตรฐานการบริหารจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งสิ้น 6 โครงการ พบว่า ในภาพรวมทั้ง 6 โครงการอยู่ในระดับดีมาก โดยมีโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ โครงการประชุมสัมมนา “การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” การทัศนศึกษาและ            
ดูงานการบริหารการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” การฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษและศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย และโครงการสัมมนาการเตรียม
ความพร้อม เข้าสู่การศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปกรรม 
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   เป้าหมายที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม             
ผลการด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมายที่ 2 พบว่า บัณฑิตวิทยาลัยให้บริการแก่บุคคลภายนอกจากโครงการทั้ง 2 
โครงการ ในด้านความพึงพอใจ พบว่าในภาพรวมทั้งสองโครงการอยู่ในระดับดีมาก โดยมีโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ โครงการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และโครงการบริ การ
วิชาการสู่สังคมเรื่อง การสอนศิลปะแบบบูรณาการ 

  6) สถาบันวิจัยและพัฒนา  
       สรุปผลการด าเนินงานโดยใช้หลักยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย และสร้าง
นวัตกรรมองค์ความรู้ ดังนี้  
   กลยุทธ์ที่ 1 เร่งพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารงานวิจัย การด าเนินงาน คือ                    
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
   กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพ การด าเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความ
ร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความรู้ กระตุ้นและส่งเสริมการวิจัยทุกระดับและการสนับสนุนและ             
การสร้างแรงจูงใจ การอบรมพัฒนาทักษะการท างานวิจัยแบบมืออาชีพและการสร้างเครือข่ายแหล่งทุน
สนับสนุนงานวิจัย  

  7) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแผนปฏิบัติงานส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
   1. แผนการปรับโครงสร้าง/กลไกการบริหารงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านัก 
(ลักษณะงานพัฒนา) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการให้ดีขึ้น และเพ่ือส่งเสริมการน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในการท างาน (e - Office) และการให้บริการรูปแบบต่างๆ                     
(e - Service) เพ่ือลดระยะเวลาการด าเนินงาน อ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตนักศึกษา และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 
   2. โครงการเครือข่ายเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอน แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ 1) โครงการเครือข่ายระหว่างกลุ่มอาจารย์ผู้สอน “โครงการการเสวนา เรื่อง 
การลดปัญหาด้านการประเมินผลที่เกิดจากการสอน” และ ๒) โครงการเครือข่ายระหว่างนิสิตนักศึกษา 
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเส้นทางสู่บัณฑิต ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3”    

  8) ส านักคอมพิวเตอร์ 
       ส านักคอมพิวเตอร์ มีปณิธานมุ่งมั่นพัฒนาระบบไอทีของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเอกภาพ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพ่ือการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ตามกลยุทธ์ที่ 5 การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธวิธีที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
ส านักคอมพิวเตอร์จึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนแนวโน้มทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ของส านักคอมพิวเตอร์ที่จะใช้  เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบรักษาความม่ันคงของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที (IT Infrastructure) เพ่ือรองรับการ
เป็นสังคมดิจิตอล 
  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรและการยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
  กลยุทธ์ที่ 5 การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการส านักคอมพิวเตอร์ตามหลักธรรมาภิบาล 

  9) ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
       สรุปผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ในรอบที่  1 ภาคเรียนที่ 
2/2557 (มกราคม – เมษายน พ.ศ.2558) ดังนี้ 
   1. โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Dong-Ah 
Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลีใต้  
   2. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับ
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   3. โครงการ “Research Colloquium and Signing of Memorandum of 
Understanding” Mahasaraswati Denpasar University (UNMAS) and Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University 
   4. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Dong-Ah Institute of Media 
and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลีใต้  
   5. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Nanyang Polytechnic (NYP) 

       สรุปผลการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ในรอบที่ 2 (พฤษภาคม 
– ธันวาคม พ.ศ.2558) ดังนี้  
   1. โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประกอบด้วย โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพ่ือนบ้าน และโครงการเรียน
รว่มภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพ่ือนบ้าน 
   2. โครงการประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศสู่การเป็น “World Class Quality 
University” (โครงการเลี้ยงต้อนรับแขกต่างประเทศท่ีมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 
   3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประกอบด้วย โครงการบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดประตูสู่อาเซียน และโครงการอบรมภาษาเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารและศึกษาวัฒนธรรมสังคมอาเซียนส าหรับบุคคลภายนอก ครั้งที่ 5 
   4. โครงการอบรมภาษาจีนส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการร่วมกับ
สถาบันขงจื้อ 

  10) ส านักโรงเรียนสาธิต 
       สรุปผลและแผนการด าเนินงานในรอบปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557 (มกราคม – เมษายน 
พ.ศ.2558) ส านักโรงเรียนสาธิตได้ด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของส านัก ดังนี้ 
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   1. โครงการวันเด็ก ปี 2558 เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนโดยสอดคล้อง
กับ กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
   2. โครงการศึกษาดูงานเศรษฐศาสตร์ ณ โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
และส านักกษาปณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์ของ
ประเทศไทย การจัดพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และสร้างทัศนคตทิี่ดีในการจัดการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน 
ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
   3. โครงการมอบวุฒิบัตร และปัจฉิมนักเรียนที่จบการศึกษา มอบวุฒิบัตรให้กับ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา และมอบรางวัลให้นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ  
   4. โครงการทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Dream World และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะกระบวนการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมในสมัยอยุธยา และเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ 
   5. โครงการวันสงกรานต์ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และมุ่งพัฒนา                 
องค์ความรู้ความหลากหลาย การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

       สรุปผลและแผนการด าเนินงานในรอบปีที่ 2 (พฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ.2558) ทางส านัก
โรงเรียนสาธิตได้ด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของส านัก ดังนี้  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโรงเรียนมัธยมสาธิต การวิจัยเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมสาธิต การพัฒนามัลติมิเดียส าหรับ
โรงเรียนประถมการแห่เทียนพรรษา การแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ฯ การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาการ และอาเซียนสัมพันธ์ 

  11) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ผลการปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มกราคม – เมษายน พ.ศ.
2558) มีดังนี้ 
   1. การจัดทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ส านักวิทยาบริการฯ เป็นแหล่งสรรพความรู้
ที่มีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ตอบสนองการค้นหาและการใช้ สารสนเทศที่ทันสมัยตรงตามความ
ต้องการ สะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้ ทั้งการเข้าใช้ภายในอาคารส านักวิทยบริการฯ และผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส านักวิทย
บริการฯ เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสารสนเทศในยุคปัจจุบัน และเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา 
   3. การสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการฯ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในอาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และสนับสนุนงานวิจัย  
   4. ให้ความส าคัญกับการจัดท าและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีอย่างมีส่วนร่วม  
   5. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ได้แก่ โครงการแข่งขันการ
สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และโครงการ 
ASEAN Photo Contest 



๑๐ 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา  http://uc.bsru.ac.th/  
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL                                                                   โทร 1018 

   6. การพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีโอกาส
พัฒนาความรู ้ความสามารถของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยตั้งงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนภารกิจนี้อย่างเพียงพอ 
   7. การบริการวิชาการแก่สังคม ส านักวิทยบริการฯ ได้ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เป็นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ            
เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน  

  12) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
       สรุปผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม รอบที่ 1 (มกราคม – เมษายน พ.ศ.
2558) ดังนี้ 
   1. โครงการศูนย์กรุงธนบุรีศึกษา บ้านเอกะนาค กิจกรรมจัดในรูปแบบการจัดแสดง
นิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมหมุนเวียนทุกๆ สามเดือน และการเสวนาทางวิชาการ โดยจัดขึ้นเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
   2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง “ผู้น าเยาวชน เรียนรู้งาน      
สืบสานพระราชด าริ” รุ่นที่ 1 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
พระมหากรุณาธิคุณและพระราชด าริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้สืบสานและน้อมน าพระราชด าริไปใช้ในการด าเนินชีวิตและสามารถบูรณาการ
ไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมได้ 
   3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 2558”             
เพ่ือสืบทอดประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่และมีคุณค่าของไทย กิจกรรมประกอบด้วย ขบวน               
แห่สรงน้ าพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ การรดน้ า            
ขอพรผู้อาวุโสและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีชุมชนรอบมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาจากสาขาวิชา
ต่างๆ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน  

       สรุปผลการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม รอบท่ี 2 (พฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ.
2558) ดังนี้ 
   1. โครงการปรับปรุงหอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ อาคารศรีสุริ
ยวงศ์ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ.
2555 และได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามโครงการปรับปรุง
หอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ จ านวน 19,587,515 บาท โดยให้ท าการปรับปรุงอาคารให้
เป็นห้องประชุมและโรงละครที่ทันสมัย พิพิธภัณฑ์ห้องเกียรติประวัติเพ่ือเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยา               
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และยังได้รับจัดสรรงบประมาณบ ารุงการศึกษา คงคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ตามโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา จ านวน 12,000,000 บาท โดยให้
ปรับปรุงอาคารชั้นล่างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งประกอบด้วยห้องต่างๆ ที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาของ
กรุงธนบุรีด้วยวิธีการที่หลากหลายและน่าตื่นตาตื่นใจ จ านวน 12 ห้อง 
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  13) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
       ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มีภารกิจในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา 
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานส านักงาน ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา และด้านสวัสดิการ ดังนี้ 
   1. ด้านการบริหารงานส านักงาน ได้แก่ งานแผนและงบประมาณ งานประกัน
คุณภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น” ของ
พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ  
   2. ด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ส านักฯ ร่วมกับองค์การ
บริหารนิสิต  ได้จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมที่จัดได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุน 
ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
   3. ด้านสวัสดิการ ได้แก่ งานบริการประกันอุบัติเหตุ ให้แก่นิสิตนักศึกษา รวมถึง
บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด ในการให้บริการ งานอนามัย                         
งานทุนการศึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร งานศูนย์เวชศึกษาป้องกัน 

  14) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
       สรุปผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557 (มกราคม – เมษายน พ.ศ.2558) 
ดังนี้ 
   1. งานด้านออกแบบสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การออกแบบตัวอักษรอัตลักษณ์ (Font) มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ 
ชื่อ BSRU BANSOMDEJ การออกแบบสื่อสารประชาสัมพันธ์งาน 150 ปี ศรีสุริยวงศ ์ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน 
เป็นต้น 
   2. งานด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ เผยแพร่               
สื่อสิ่งพิมพ์ BSRU Bulletin จัดท าข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic แบนเนอร์ สื่อสนับสนุนหน่วยงาน
ภายใน เป็นต้น 
   3. งานด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของส านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ  

       สรุปผลการด าเนินงาน รอบท่ี 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ.2558 ดังนี้ 
   1. โครงการสร้างภาพลักษณ์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ได้แก่ การจัดท า
ระบบการสื่อสารภายใน คือ การติดตั้งจอ LED TV. ทั่วมหาวิทยาลัย ทั้งเขตอ านวยการและเขตโรงเรียนสาธิต 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร Clip กิจกรรมในรูปแบบรายการโทรทัศน์ การจัดระเบียบการเผยแพร่ข่าวสารใน
มหาวิทยาลัย การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยรวบรวมข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และโครงการต่างๆ และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และ
มุ่งเน้นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   2. โครงการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
ได้แก่ การปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักฯ ให้มีข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน และการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร คลิป                 
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีผู้ดูแลปรับข่าวสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน 

   3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ โดยน าบุคคลของส านัก
ประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของ
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หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือน ามาพัฒนางาน และมีการจัดอบรมให้บุคลากรของส านัก
ประชาสัมพันธ์และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มีความรู้ที่สอดคล้องกับงาน 

  15) ส านักงานอธิการบดี 
  สรุปผลการด าเนินงานส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
   กองกลาง สรุปผลการประเมินโครงการการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร
และการปฏิบัติงานพิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้จัดได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ อันน าไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาโครงการ การบูรณาการกับการเรียนการสอนและประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของโครงการให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

   กองบริหารงานบุคคล สรุปผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน                      
พ.ศ. 2558 1) งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 2) งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ทะเบียนประวัติ และบ าเหน็จ
ความชอบ โดยด าเนินการตามแผนสรรหาและบริหารอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัย 3) งานพัฒนา
ระบบงานอัตราก าลัง และบุคลากร เช่น การเตรียมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ 4) งานวินัยและ  
นิติการ เช่น การจัดท าร่างข้อบังคับ การจัดท าร่างประกาศ ฯลฯ  

   กองคลัง สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2557 1) งานการเงิ น 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน เงินเบิกจ่ายกรณีต่างๆ ประสานงานกับธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเงินรายได้
จากการจัดการศึกษา รับเงินรายได้บริการวิชาการ รับเงินรายได้บริการสินทรัพย์ รับเงินรายได้เชิงธุรกิจ ฯลฯ                
2) งานบัญชี รายละเอียดการปฏิบัติงาน บันทึกบัญชีต่างๆ จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดท าทะเบียน            
คุมใบเสร็จรับเงิน จัดเก็บใบเบิกเงินประจ าเดือน ฯลฯ 3) งานบริหารงานทั่วไป รายละเอียดการปฏิบัติงาน รับหนังสือ
ภายใน – ภายนอก หนังสือขออนุมัติซื้อ – จ้าง ฯลฯ  4) งานพัสดุ รายละเอียดการปฏิบัติ งาน จัดหาพัสดุ              
วิธีตกลงราคา สอบราคา งานแจกจ่ายพัสดุ งานบ ารุงรักษาพัสดุ งานจ าหน่ายพัสดุ งานธุรการและงานอ่ืนๆ  

   กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สรุปผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนมกราคม 
– เมษายน พ.ศ 2558) 1) งานปรับปรุงและงานก่อสร้าง เช่น งานตั้งศาลพระภูมิบ้านเอกนาค และปรับปรุง
ศาลอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย งานปรับปรุงรั้วและป้ายมหาวิทยาลัย ฯลฯ 2) งานโครงการอนุรักษ์พลังงานและ
โครงการอ่ืนๆ 3) งานปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาล การปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียตามอาคารต่างๆ 4) งาน
ส ารวจพ้ืนที่ และยกพ้ืนสนามหน้าอาคารเรียนประถมสาธิต ส ารวจพ้ืนที่ บริเวณอาคาร โดยรอบ และส ารวจ
แหล่งบ าบัดน้ าเสียรวมในเขตโรงเรียนสาธิต  

   กองนโยบายและแผน สรุปผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม                          
พ.ศ. 2558 1) งานแผน ทบทวน จัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งผ่านสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 
2 เมษายน พ.ศ. 2558 2) งานงบประมาณ จัดท าแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ
แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยอนุมัติเงินงวดไปบางส่วน ตามสัดส่วน
รายรับที่คาดว่าจะเก็บได้จากการลงทะเบียนจริงของนักศึกษา และจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
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 5.2 การน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ 6 หน่วยงาน 
  การน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ 6 หน่วยงาน คือ                    
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่  จังหวัด
นครราชสีมา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า การน าเสนอสรุปผลการ
ด าเนินงานของการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ของ 6 หน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืนๆ ในรูปเล่มเอกสารประกอบการ
ประชุมนั้น ในการน าเสนอในครั้งนี้ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากระยะเวลาในการด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานท าอย่างรวดเร็ว จึงขอมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานกลับไปประชุมคณาจารย์            
ประธานสาขา และบุคลากรที่เป็นสมาชิกในหน่วยงานนั้นๆ แล้วปรับแก้ไขให้ดีที่สุดต่อไปเพ่ือการด าเนิน งาน           
ที่บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนด าเนินงานต่อเนื่องจากนี้ คือ การท าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานทุกหน่วยงาน และการประเมินจะประเมินตามข้อตกลงที่แต่ละหน่วยงานได้ท าข้อตกลงไว้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 เรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2558    
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี                 
ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ  

   
เลิกประชุม เวลา 1๒.2๐ น. 
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