
ประเด็นข่าว
การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนิสิตที่ท าชื่อเสียงให้แก่           1 
มหาวิทยาลัย
สรุปมติที่ส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2560 2
แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3
แต่งต้ังผู้อ านวยการส านัก 4
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผนปฏิบัตงิาน           4
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนิสิตที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

1) อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบ
กราฟิกและอินโฟ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ 
ในด้านอักษรประดิษฐ์  เนื่องในวันนริศ ประจ าปี  พ.ศ.2560                  
จากผลงานอักษรประดิษฐ์ชื่อ วังบูรพา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (วังท่าพระ)

2) อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลงาน                   
ดีมาก (ภาคโปสเตอร์) งานวิจัย เรื่อง ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ในดินจากพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ท่ีมีความสามารถในการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา ครั้ งท่ี 5 (The 5th Higher Education Promotion 
Congress (HERP CONGRESS V) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3) อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลงาน             
ดีมาก (ภาคบรรยาย) งานวิจัย เรื่อง การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง
ของต้นม่วงไตรบุญ (Tribounia venosa) พรรณไม้ประจ าถิ่นในอู่ทอง 
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 5 
(The 5th Higher Education Promotion Congress (HERP CONGRESS V)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4) อาจารย์ ดุ ษฎี   เทิดบารมี  ได้ รั บ รางวั ลผลงานดีมาก  
(ภาคโปสเตอร์) งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล
ของนักศึกษาครูสาขาคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบของ PBL
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 5 
(The 5th Higher Education Promotion Congress (HERP CONGRESS V) 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

5) นางสาวนฤมล ศรีนคร, นางสาวปาริชาติ  รุ่งแสง และ
นางสาวสุชาดา  ประทังค า นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
“การแข่งขันตอบปัญหาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์”
โครงการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏ
พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

6) นางสาวมาริสา  อ้อนกิ่ ง  นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถทาง
ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งท่ี 16” เป็นตัวแทนประเทศไทย
ร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตท่ีได้รับรางวัลประเภท
ต่างๆ ดังน้ี

หน้า



สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.๒๕60 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ 
ดังนี้

ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยจากกรรมการ
ผู้แทนสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า

รับทราบ ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย             
จากกรรมการผู้แทนสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ ประจ า             
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์

การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร

อนุมั ติ  ให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่ เรียนครบหลักสูตร ประจ า            
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี 1 – 3 จ านวน 1,327 คน

การพิจารณาการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ.2558 - 2559

อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จ านวน 2 ท่าน ดังน้ี
1) นายด ารง  พุฒตาล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาภาษาไทย
2) นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

การจัดต้ังคลินิกการแพทย์แผนไทย

อนุมัติ จัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาวิชาเภสัชกรรมไทย (ฉบับปี พ.ศ.2556)
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ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 5 ท่าน

อาจารย์ นิ ธิ ศ ปุณธนกรภัท ร์ ด า ร งต า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 
มิถุนายน พ.ศ.2559

อาจารย์เกษม  กมลชัยพิสิฐ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.2559

อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2559

อาจารย์นงนุช  ทึ่งในธรรมะ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2560

อาจารย์พงษ์พันธ์   นารี น้อย ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559



ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง 
ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์

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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ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รบัการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง “ผู้อ านวยการส านัก” ดังนี้

แต่งตั้งผู้อ านวยการส านัก

เมื่อ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท า
แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ณ หอประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง “การจัดท าแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561”


