
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จัดละครเวทีเทิดพระเกียรติขึ้นในชื่อ โครงการ                 
“ละครเวทีเทิดพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” ระหว่างวันท่ี 22 – 24 มีนาคม พ.ศ.2560 เพื่อร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมชมละครเวทีและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนิสิตท่ีได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังน้ี

3) นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 
44 “สุรนารีเกมส”์ รอบมหกรรม ระหว่างวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ได้รับ
เหรียญเงิน 1 เหรียญ ประเภทมวยไทยสมัครเล่น และเหรียญทองแดง 
3 เหรียญ จากประเภทมวยสากลสมัครเล่น เอแม็ท และฮอกกี้

1) นางสาวกชกร จันทร์กระจ่าง นิสิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ    
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้กระท าความดีและได้รับค าขอบคุณและแสดงความ            
ช่ืนชมจากการเก็บเงินได้จ านวนหน่ึงและน าส่งคืนเจ้าของโดยไม่รับสิ่งตอบแทน    

2) นายตันติการ มีสุขศรี , นายณัฐพงษ์ โลกานะวัตร นิสิตสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ และนายฉัตร อู๋จันทร์ นิสิตสาขาวิชาดนตรีไทย
เพื่อการอาชีพ วิทยาลัยการดนตรี จากการไปปฏิบัติหน้าท่ีครูอาสาสมัครสอน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ วัดป่าธรรมชาติ  เมืองลาพวน เต้ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 



สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
16 มีนาคม พ.ศ.๒๕60 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ                
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ              
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้ ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็น
ประธานกรรมการ และอธิการบดี เป็นรองประธาน และมอบหมายให้
ประธานกรรมการและรองประธานพิจารณาเลือกคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสม

(2) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1) ศ.ดร.พจน์            สะเพียรชัย    ประธานกรรมการ
2) ผศ.พิทักษ์             อาจคุ้มวงศ์    กรรมการ
3) รศ.ภญ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์ กรรมการ
4) ดร.พลสัณห์           โพธิ์ศรีทอง     กรรมการ
5) ผศ.ดร.สรายุทธ์       เศรษฐขจร     กรรมการ

(3) รับทราบรายช่ือคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและ
คณาจารย์ประจ า ประกอบด้วย

1) ผศ.ดร.วิเชียร         อินทรสมพันธ์    
2) รศ.ดร.พนอเนื่อง     สุทัศน์ ณ อยุธยา
3) รศ.ดร.บุญมี           กวินเสกสรรค์
4) ผศ.ดร.ธัชพงษ์ เศรษฐบุตร
5) อ.ดร.อนุรักษ์          บุญแจะ
6) อ.ดร.สุภาพร          ศรีหามี

และอนุมัติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก ดังนี้

คณะครุศาสตร์            ศ.ดร.สุมาลี           สังข์ศรี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ      รศ.ดร.สุมาลี        วงษว์ิทิต
คณะวิทยาศาสตร์ฯ       รศ.ดร.สมบัติ       ทีฆทรัพย์
คณะวิทยาการจัดการ    รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนริันดร์
วิทยาลัยการดนตรี          รศ.ดร.ณรงค์ชัย    ปิฎกรัชต์
บัณฑิตวิทยาลัย             รศ.ดร.เรณุมาศ      มาอุ่น



(4) อนุมัติแต่งตั้ง
1) อาจารย์กัญญาณัฐ เสียงใหญ่ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559
2) อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559

(5) รับทราบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

(6) อนุมัติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี ) 
ฉบับปี พ.ศ.2555

2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน               
ฉบับปี พ.ศ.2555

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ.2555

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี ) 
ฉบับปี พ.ศ.2555

5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)  
ฉบับปี พ.ศ.2555

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ.2554

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ.2554

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ.2555

(7) รับทราบ ผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2560

(8) รับทราบ ผลการจัดตั้งกองทุนสุริยะ

(9) รับทราบ ข้อมูลแผนรับนิสิต และการด าเนินการรับนิสิตใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2560



เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุง               
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 3 
โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ The Canal Garden Resort จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
ประธานกรรมการ ได้ไปศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กร 
ณ บริษัท กมล อินดัสตรี จ ากัด (KMT) และบริษัทในเครือ  อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก 
ดร.นราวัลย์  สุรังค์สุรยิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรองกรรมการผู้จัดการบริษัทกมล อินดัสตรี จ ากัด (KMT) 


