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แนะน าเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย                 1 
สรุปมติที่ส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙          2 
การมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์และนิสิตที่ท าช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย   4 
แต่งตั้งคณะกรรมการดา้นกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย                 4 
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์                  4 

    หน้า 

เมื่อวันที่  3 มีนาคม พ.ศ.2559 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาได้ เปิดตัว เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย           
อย่างเป็นทางการ ในชื่อ “http://uc.bsru.ac.th” ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งช่องทาง            
ในการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื่อให้ประชาคมรับรู้ข่าวสารการด าเนินงาน และข้อมูลในระดับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้น าเสนอการประชุมของ
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ด้วย ภายในเว็บไซต์ได้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงก าหนดการประชุม ระเบียบวาระ     
การประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ สามารถ
ติดตามข่าวสารหรือดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ http://uc.bsru.ac.th 

                  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 
พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี                   
ศรีสุริยวงศ์ 
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อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร คือ 
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๙  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑7 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ 
ดังนี้ 

  
รับทราบ ผลการพิจารณาการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.๒๕๕๙) ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 



     

รับทราบ การพิจารณาวาระเชิงนโยบายเพื่อพิจารณาการทบทวน                 
แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 

อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                 
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่ 4/2558 สั่ง ณ วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2558 โดยให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
“5. นายฉัตรชัย  บัวกันต์     กรรมการ” 
“7. ดร.บุญลือ  ทองอยู่       กรรมการ” 
“อาจารย์วิกรม  ศุขธณี        กรรมการ” 

อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 – 7 จ านวน 7 รอบ รวมจ านวน 
1,081 คน 

อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง  อ า จ า รย์  ด ร . นุ กู ล  ส า ร ะ ว งศ์  ด า ร งต า แหน่ ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 
29 กันยายน พ.ศ.2558 



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

     

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย  มอบเกียรติบัตร
เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร                
ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 และ
นางสาวโนรอัยนี เจ๊ะเงาะ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
ได้รับทุนการศึกษาใน “โครงการกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ 
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจ าปีพ.ศ.2558 ในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559  

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้
ด า รงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันท่ี 29 กันยายน 
พ.ศ.2558   

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติ
อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย บุคคลดังต่อไปนี้ 
1) นายวรพงษ์  วรรณศิริ ประธานกรรมการ  
2) ผศ.สนิท  ชุนดี  รองประธานกรรมการ 
3) นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์ กรรมการ 
4) นายอาทร  ทองสวัสดิ์ กรรมการ 
5) นายศิลปชัย  หอมทรัพย์ กรรมการ 
6) นายสุภัทร  บุญส่ง  กรรมการ 
7) ผศ.ลาวัลย์  ฟุ้งขจร  กรรมการ 
8) อ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ 
9) นางสาวทัศนีย์  รักรงค์ กรรมการ 
10) ผศ.พิษณุ  บางเขียว เลขานุการ 
11) นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
13) นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล ผู้ช่วยเลขานุการ 
14) นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าที่ 
15) นางสาวกรกาญจน ์ อุ่นบ้าน เจ้าหน้าที่   


