


           รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕62 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยทาบทามและ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง รองศาสตราจารย์ ดร .สมบัติ คชสิทธิ์                 
เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับทราบ การจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย                 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดประชุม             
เพื่อสร้างความเข้าใจและส ารวจข้อมูลผู้ที่ยินยอมให้หักเงินและไม่ให้หักเงินเข้า
กองทุนสวัสดิการ รวมทั้งแนวทางการคืนเงินแก่ผู้ที่ไม่ให้หักเงินเข้ากองทุน
สวัสดิการ และการปรับฐานเงินเดือน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี ้
          1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ฉบับปี             
พ.ศ. 2555 
          2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
          3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 

เรื่องน่ารู้จากสภา 

การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขออนุมัติครั้งที่ 2 เพ่ิมเติม) และการขอปรับ
แผนการด าเนินงานใหม่ และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานจากวงเงิน
งบประมาณคงเหลือเดิม 
          1) อนุมัติงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (ขออนุมัติครั้งที่ 2 เพิ่มเติม) เฉพาะรายการที่ 1.1, 
1.3, 1.4 และ 1.5 จ านวน 24,435,200 บาท 
          2) อนุมัติโครงการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม 
และอาคารหอพักนักศึกษาไทยและต่างชาติในหลักการ และมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดแบบอาคารน าเสนอสภามหาวิทยาลัย             
เพื่อขออนุมัติงบประมาณอีกครั้ง 
          3) อนุมัติการขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานใหม่และขอขยาย
ระยะเวลาการด าเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิม จ านวน 25,163,400 บาท 



 
 
 
 

รับทราบ โครงการยกระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพ             
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการประกอบอาชีพ) ประจ าปีการศึกษา 
2561 

เรื่องน่ารู้จากสภา 

ท่ีประชุมได้พิจารณาผลการพิจารณาของสภาวิชาการประกอบกับ หลัก เกณฑ์                
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้วมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่
นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 – 5 
รวมจ านวน 743 คน 

การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  
     ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
สรุปไดด้ังน้ี 
          1) ควรทบทวนชื่อปริญญาโดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิตกับครุศาสตรมหาบัณฑิต เ น่ืองจากอาจารย์สังกัดในคณะครุศาสตร์                 
ท าให้อาจ  มีปัญหาในการจัดท าผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้  
          2) ตรวจสอบความถูกต้องของค าศัพท์ภาษาอังกฤษในค าอธิบายรายวิชาให้
ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ การเติม s ในค าว่า Skills Principles และ Concepts  
          3) ตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดในปรัชญากับรายวิชาของหลักสูตร
ในประเด็นการบ าบัดรักษา  
          4) ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณรายจ่ายในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อหัว
ในการผลิตบัณฑิต  

อนุมัต ิให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน                  
ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 – 5 รวมจ านวน 743 คน 

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 
 
 
 

อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์วิมลพรรณ ปานช่วย ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
6708 สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 

รับทราบ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา 

 
 
 
 

รับทราบ โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี 



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงานวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยในวันที่ 17 มกราคม 
พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี                       
เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาเข้าร่วม ทั้งนี้ภายในงานมีนิทรรศการ การเสวนาเรื่อง “มหาบุรุษ
รัตโนดม ช่วง บุนนาค : แบบอย่างของผู้มีคุณธรรมและผู้น า                           
การเปลี่ยนแปลงในสยามประเทศ” วิทยากรโดย คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต 
และคุณสุ ดารา สุ จฉายา โดยมี  อาจารย์ ชัชศรัณย์  จิ ตคงคา                      
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นผู้ด าเนินรายการ และการแสดงนาฏศิลป์ประกอบดนตรี ชุด                        
“มหาบุรุษรัตโนดม” โดยสาขาวิชาการดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี 
และสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ ณ อาคาร 1 ช้ัน 4 

กิจกรรมน าความรู้ 

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



กิจกรรมน าความรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงาน              
วั น ค ล้ า ย วั น พิ ร า ลั ย ส ม เ ด็ จ เ จ้ า พ ร ะ ย า บ ร ม ม ห า                 
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ ๑7 – ๑๙ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖2 โดยในวันที่  ๑9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2                    
รองศาสตราจารย์ ดร .ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภา
มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และร่วมถวาย
พวงมาลัยคล้องดาบ วางพวงมาลา สักการะสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



วันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและรูปเหมือนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา                    
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เน่ืองในวาระครบ 150 ปี การเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)                  
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร                  
เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมประกอบ
พิธีพุทธาภิเษก และพิธีดับเทียนชัย โดย พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 18 
มกราคมท่ีผ่านมา คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก                 
และรับประทานไฟพระฤกษ์ เพื่อใชใ้นการประกอบพิธีพุทธาภิเษก 

 
 

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กิจกรรมน าความรู้ 



กิจกรรมน าความรู้ 

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร และบุคลากร และในวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น าโดย อาจารย์ วัลลภ ห่างไธสง รองคณบดี โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                     
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ และการบรรยาย                
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก 
ผู้ช่วยอธิการบดี ซ่ึงการศึกษาดูงานในครั้งน้ี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการในด้านการประเมินคุณธรรมและ             
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าความรู้ท่ีได้รับในครั้งน้ีมาปรับใช้กับการท างานให้ดีขึ้นต่อไป 



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

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

          วันเดียวกันราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของ               
เจ้าพนักงานของรัฐท่ีจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา 103 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 สรุปสาระส าคัญคือ เพิ่มเติมต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ท่ีต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ในส่วนของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เดิมมีแค่ต าแหน่งรองผู้ว่า ธปท. แต่ฉบับน้ีเพิ่มเติม
ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ธปท. ต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินด้วย  
          ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เดิมแค่รองเลขาธิการ ก.ล.ต. แต่ฉบับน้ีเพิ่มเติมให้
ประธานกรรมการ และกรรมการ ก .ล.ต .  ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
เช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เดิมแค่รองเลขาธิการฯ แต่ฉบับน้ีเพิ่มเติมให้ประธานกรรมการ 
และกรรมการฯ ยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วย  
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับต าแหน่งประธาน และกรรมการ             
ใน ธปท. ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เดิมอยู่ในประกาศ ป.ป.ช. เรื่องก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีรัฐยื่น
บัญชีทรัพย์สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 คือยื่นและเปิดเผยบัญชี
ทรัพย์สิน แต่ฉบับน้ีเป็นการโอนย้ายมาใส่ในมาตรา 103 คือยื่น แต่ไม่
เปิดเผยทรัพย์สิน 
 
(อ่ านรายละเอี ยดฉบับเต็ม  :  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ 
DATA/PDF/2562/A/011/T_0013.PDF) 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ส านักข่าวอิศรา 

          ผู้สื่อข่าวส านักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า   
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของ                           
ผู้มีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน ตามมาตรา 102 (ฉบับท่ี 3)                         
พ.ศ. 2561 สรุปสาระส าคัญคือ ยกเลิกต าแหน่งนายกสภา และ
กรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ ไม่ต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหน้ีสินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แก่ นายกสภาและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
มหาวิทยาลั ยน เรศวร  มหาวิทยาลั ยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค า แ ห ง 
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธา นี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง 
และสภาสถาบันการพลศึกษา 
           ขณะเดียวกันได้ก าหนดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ และก าหนดต าแหน่งผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงท่ีมีหน้าท่ีต้อง
ยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ได้แก่ อธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา     
ในก ากับของรัฐ นอกจากน้ียังรวมถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ  
 
(อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ 
DATA/PDF/2562/A/011/T_0010.PDF) 
 

แวดวงการศึกษา 


