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รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย                 
มอบเกี ย รติ บั ต ร เพื่ อ แสดงความยินดี กั บนายภัทรภณ หมั่ นกิ จ                      
นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ช้ันปีท่ี 1 
พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคลและองค์การดีเด่นวิทยาศาสตร์
ประจ าปี 2559 ณ อาคารมหิตลาธิเบศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 ท่าน 

อาจารย์อภิวัฒน์  สุธรรมดี ด ารงต าแหน่ง
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2559 

อ า จ า ร ย์ น พ นั น ต์  เ มื อ ง เ ห นื อ                      
ด าร งต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิ ชา เทค โน โลยี อุตสาหกรรม                  
ทั้งนีต้ั้งแต่วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนิษก์  สอนวิทย์ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ประยุกต์ศิลป์ ท้ังนี้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 
พ.ศ.2560 



สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.๒๕60 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

(2) อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
กองทุนสุริยะ พ.ศ. ... ตามหลักการและให้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(3) เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 6 
หลักสูตร ดังนี้ 
     1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ.2556 
     2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ.2554 
     3) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อโลจสิติกส์อุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ.2554 
     4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.2558 
     5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
ฉบับปี พ.ศ.2554 
     6) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
ฉบับปี พ.ศ.2559 

(4) อนุมัติแต่งต้ัง  
     1)  ผู้ช่ วยศาสตราจารย์กุล นิษก์   สอนวิทย์  ด ารงต าแหน่ ง                        
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 
พ.ศ.2560 
     2) อาจารย์อภิวัฒน์  สุธรรมดี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาไทย ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2559 
     3) อาจารย์นพนันต์  เมืองเหนือ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2560 

(1) รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร จากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม 
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          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จ าลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) และเครือข่าย 
13 หน่วยงาน จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 9 ThaiSim 2017 
เ รื่ อ ง  “ Enhancing learning benefits from games, simulations, and 
facilitation in Thailand 4.0” และการประชุมวิ ชาการระดับชาติ  ครั้ ง ท่ี  4               
เรื่อง “การเพ่ิมคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์
จ าลอง” ขึ้น ในวันท่ี 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1  
ชั้ น  4  มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้ านสม เด็จ เจ้ าพระยา โดย ได้ รั บ เกี ยรติจาก 
หม่อมหลวงปนัดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน           
ในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม 
จากนั้นเป็นการเปิดเวทีเสนอผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ นักวิจัย 
และนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ สู่สาธารณชนในระดับชาติ
และนานาชาติ อาทิ การน าเสนอผลงานวิชาการ ภาคการบรรยายจากเครือข่าย               
1 3  ห น่ ว ย ง า น  ฟั ง ก า ร บ ร ร ย า ย จ า ก  Keynote Speakers รั บ เ ชิ ญ  เ ช่ น 
Prof.Dr.Precha Thavikulwat, Dr.David Wortley, Prof.Ryoju Hamada และ 
Dr.Vinod Dumblekar และการเสวนาโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เป็นต้น 

การประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิครั้งที่ 9 ThaiSim 2017  
และการประชมุวชิาการระดบัชาต ิครั้งที่ 4 
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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 

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การบริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสภาวิชาการ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว                      
รองอธิการบดี และนางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน                    
การบริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ซึ่งหัวข้อในการศึกษาดูงาน ๑) การบริหาร
จัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๒) การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ๓) การประกันคุณภาพการศึกษา ๔) การบริหาร                 
ความเสี่ยง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย และดร.ญาณิฐา  หลิมวัฒนา หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

การประชุมการบริหารงานส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมการบริหารงานส านักงานสภามหาวิทยาลัย น าโดย                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี  อาจารย์อภิญญา  หนูมี ที่ปรึกษาส านักงานสภามหาวิทยาลัย และนางสาวกฤตยา 
สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และการจัดท ารายงานประจ าปี 2559 และการบริหารจัดการการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในส านักงาน ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ              
(เหม ผลพันธิน) อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
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