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รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย                
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  7/2559                  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม              
พระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

  

  

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับกองกลาง ส านักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรม  “การเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ”            
ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 โดยมี ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์โสภณ นุ่มทอง                 
ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการและบคุลากรทางการศึกษา บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปในการจัดท ารายงานการประชุม
อย่างมืออาชีพ” และอาจารย์ปาณิสรา เบี้ยมุกดา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยาย             
ในหัวข้อ “การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ค รั้ ง ท่ี  7 / ๒ ๕ ๕ ๙                    
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติในประเด็น
ส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
          (๑) อนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) 
 

          (2 )  อนุมั ติ  ( ร่ า ง )  ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 
 

          (๓) ยอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ จ านวน 4 ฉบับ คือ 1) วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีท่ี 10             
ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2557 2) วารสารสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2557 3) วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 9               
ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2558 4) วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 
9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2558  
 

          (4) อนุมั ติแต่งต้ังให้ 1) อาจารย์วรรณภร ศิริพละ              
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษา ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2558                
2)อาจารย์  ดร .กาญจนา เหลืองสุวาลัย  ด ารงต าแหน่ ง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 27 
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และ 3) อาจารย์เอกชัย พุหิรัญ               
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก             
ท้ังนีต้ั้งแต่วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2558 
 

          (5) อนุมัติ การขอปิดหลักสูตร และไม่ขอเข้ารับการ
ประ เมิ น คุณภาพ กา ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บหลั ก สู ต ร  หลั ก สู ต ร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 
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          (6) อนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
จ านวน 19 หลักสูตร ดังนี้ 1) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 2) ครุศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  
3) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2555) 4) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)               
5) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 6) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ เ พ่ือการศึกษา (4 ปี )  (หลักสูตรปรับปรุ ง 
พ.ศ.2555) 7) ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 8) ศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2554) 9) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)                 
10) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554) 11) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 12) อุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 13) วิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
14) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2554) 15) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  (หลั กสู ตรปรับปรุ ง  พ .ศ .2555 )           
16) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและ
แม่พิมพ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) 17) เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 18) เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)    
19) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 



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

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี และอาจารย์อภิญญา หนูมี         
ปฏิบัตหิน้าท่ีแทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการ “การจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย” ระหว่าง
วันท่ี 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ไทรโยควิว ราฟท์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนา
อันน าไปสู่การบริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยในช่วง 5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการด าเนินงานท่ีจะบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อาจารย์เอกชัย พุหิรัญ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 
15 ธันวาคม พ.ศ.2558 

อาจารย์วรรณภร ศิริพละ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการประเมินผล 
และวิจัยทางการศึกษา ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2558 

อาจารย์ ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทั้งนีต้ั้งแต่วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 


