
                  

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง 
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ         
ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จ 
พระราชด าเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 
โดยมีผู้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน ๖ คน ปริญญา
มหาบัณฑิต จ านวน ๒๒๑ คน และปริญญาบัณฑิต จ านวน 
๔,๒๘๓ คน  



 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.255๙ มีมติในประเด็นส าคัญ
ต่างๆ ดังนี้ 

การขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

เห็นชอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) โดยให้น าข้อเสนอแนะของ 
สภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไข 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการ
สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 

อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า
ด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 

การพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน         
ทางวิชาการ 

ยอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
จ านวน 2 ฉบับ คือ 
          1. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม – 
เมษายน พ.ศ.2559 
          2. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนพฤษภาคม – 
ธันวาคม พ.ศ.2559 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 

อนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร การแพทย์แผนไทย
บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 
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ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบ
และแก้ไขปัญหาธรรมาภบิาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่12 กรกฎาคม 
พ.ศ.2559  

รับทราบ ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559  เรื่อง 
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา             
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

รับทราบ ผลการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2559  ดังนี้ 
          1. ระดับปริญญาตรี     รวมจ านวน  5,324  คน 
                    ภาคปกติ       จ านวน  4,686 คน 
                    ภาคพิเศษ      จ านวน    638  คน 
          2. ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน    165  คน 

รายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 3  โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

รับทราบ รายงานความก้าวหนา้คร้ังที่ 3 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก าหนดการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

รับทราบ ก าหนดการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
                1. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) วันศุกร์ 
ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
                ๒ .  ส ม เด็ จพระพุ ทธชิ น ว งศ์  ( สมศั กดิ์  อุ ป ส โ ม )            
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วัดพิชยญาติการาม
วรวิหาร  

รายงานผลการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 

การขอเพิ่มภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รับทราบ  การขอเพิ่มภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
โดยให้น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปทบทวน 



อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  ชั้น ๑๔ เลขที่ 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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  โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง "แนวคิดเสรีนิยม" กับผู้น าไทยและผู้น าโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 

ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการปาฐกถา   
ราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง "แนวคิดเสรีนิยม" กับผู้น าไทยและผู้น าโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยเน้นบทบาทของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา               
เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.           
ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิต , ศาสตราจารย์สัญชัย สุวังบุตร , รองศาสตราจารย์วุฒิชัย มูลศิลป์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.            
วงเดือน นาราสัจจ์ ภาคีสมาชิก 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันต่างๆ ดังน้ี   
          1) นายวราวุธ ส าพันธมิตร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์จีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ    การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ชิงถ้วยรางวัลเอกอัครราชทูตจีน  ประจ าปี 2559   
          2) นายภูริทัติ แก้วทับทอง , นายอภิวิชญ์  พงษ์วุฒิประพันธ์ และนางสาวอัญชิษฐา อัครศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  และรับทุนการศึกษา 30,000 บาท จากการสร้างสรรค์หนังสั้นเรื่อง “มไหสวรรย์” โครงการประกวดหนังสั้น ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “Shortfilm of Parliament 2016” 
          3) นายกิตติศักดิ์ ถุงพลอย ได้รับรางวัลชมเชย  และรับทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการสร้างสรรค์หนังสั้นเรื่อง “เรา” 
โครงการประกวดหนังสั้น ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “Shortfilm of Parliament 2016”  
          4) นายอ๊อด ศรีสมัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระชนมายุ 84 พรรษา 

  การมอบเกียรติบตัรแกนิ่สิตนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 


