
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจ าปี 2560              
ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา และชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมท าบุญตักบาตร ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และ
มอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัลยกย่องประเภทต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4



สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติในประเด็น           
ส าคัญต่างๆ ดังนี้

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย             
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่ง ต้ั งข้าราชการ พลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                
ใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการ
ก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

ขออนุมัติแต่งต้ังให้ข้าราชการฯ ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานคณบดี)

อนุมัติ การก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น (ต าแหน่งหัวหน้าส า นักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ) ของ นางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ และ (ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ของ นางศศิภา สุวรรณวาล

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559)

อนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทอง
ทวารวดี (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี)

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์

อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์วรุณรัตน์ คนซื่อ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2559



(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญ
นิสิตนักศึกษา พ.ศ.2559

รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ธรรมนูญนิสิ ตนักศึกษา  พ .ศ .2559 โดยให้น า เ รื่ อง เข้ าที่ประ ชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแก้ไข 
(ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ –
จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ...

รับทราบ  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การรับ–จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ... โดยให้น า
เรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย                  
เพื่อพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ  ดังกล่าวและน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อีกครั้งหนึ่ง

ค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา และค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา                      
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข)

รับทราบ  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข)

การรับรองการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู ส าหรับผู้รับทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2

รับทราบ การรับรองการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ส าหรับผู้รับทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาการสอน
ภาษาจีน รุ่นที่ 2

การปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

รับทราบ การปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร



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

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อภิญญา หนูมี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และขอแสดงความยินดีกับ 
นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ที่ได้รับเลือกให้มาปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์อภิญญา หนูมี
ด ารงต าแหน่งรองคณบดี

นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้าส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยคนใหม่

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี อาจารย์อภิญญา หนูมี และ
บุคลากร น ากระเช้าของขวัญมอบแด่ รองศาสตราจารย์ ดร .ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย และ                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  ในวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.๒559 เนื่องในวารดิถีข้ึนปีใหม่


