
เม่ือวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 1๐.๕๓ น. 
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเปิดอาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
และอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จ านวน ๕ หลัง ประกอบด้วย อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์
( ว ร บุ นน าค )  ใช้ เ ป็ น อ า คา ร เ รี ย น ขอ ง ค ณะ ค รุ ศ า ส ต ร์                  
อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์ วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) ใช้เป็นอาคาร
เรียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารพระยาวิเศษ
ศุภวัตร์ เป็นอาคารเรียนรวม อาคารพระยาประมวลวิชาพูล
เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) 
เป็นอาคารเรียนของสาขาวิชา เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและ
การเกษตร



แวดวงการศึกษา

ภาพโดย : นาย ประทีป ขันธวุธ ส านักคอมพิวเตอร์

อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) เดิมคือ
หอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ.๒๔๗๕ สูง ๒ ชั้น ทั้งน้ี มหาวิทยาลัย
ได้ปรับปรุงชั้นล่างของหอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็น               
แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา และชั้นสองจัดท าเป็นโรงละคร               
ศรีสุริยวงศ์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันคล้ายวันพิราลัย
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อเป็น
แหล่งศึกษาข้อมูล ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ของกรุงธนบุรี 
พร้อมทั้งเผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป โดยอาคารน้ี ได้รับ
รางวัลอนุรั กษ์สถาปัตยกรรมดี เด่นประจ าปี  พ.ศ .๒๕๕๕                  
จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โอกาสน้ี ทอดพระเนตรคอนเสิร์ต “คีตมหาราชัน” 
ซ่ึงจัดขึ้นเพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ เผยแพร่                
พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เป็นการบรรเลงบทเพลง             
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยวงดนตรีแจ๊ส ๕ ชิ้น ร่วมกับวงเครื่องสาย ๔ ชิ้น จ านวน ๑๐ 
บทเพลง อาทิ อาทิตย์อับแสง สายลม แผ่นดินของเรา ยิ้มสู้ และ 
ในดวงใจนิรันดร์



กิจกรรมน าความรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเ จ้าพระยา ได้จัดงานวันคล้าย              
วันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยในวันที่ ๑8 มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี 
เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตนโนดม 
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน” และการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ซ้องก๋ัง
วรรณกรรมแปลฉบับสมเด็จ เ จ้าพระยาบรมมหาศรี สุริ ย วงศ์” 
วิทยากรโดย อาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ อาจารย์สมปอง ดวงไสว 
และอาจารย์ ดร .วิ สิทธิ์  โพธิ วัฒน์ โดย มี อาจาร ย์สุพิชฌาย์
นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้ด าเนินรายการ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ 
ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพโดย : ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



กิจกรรมน าความรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงาน              
วั น ค ล้ า ย วั นพิ ร า ลั ย ส ม เ ด็ จ เ จ้ า พ ร ะย า บ ร ม ม ห า                 
ศรีสุรยิวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยในวันที่  ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑                    
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภา
มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และร่วมถวาย
พวงมาลัยคล้องดาบ วางพวงมาลา สักการะสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยิวงศ์

ภาพโดย : ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



แวดวงการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นเ จ้าภาพ              
จั ด ป ระชุ ม อ ธิ ก า รบ ดี มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ทั่ ว ปร ะ เ ท ศ 
คร้ังที่ 1 (140)/2561 ในวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑                  
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ในการประชุมดังกล่าว              
ที่ประชุมได้มติ เห็นชอบ ให้ด าเนินการเสนอสมเด็จเจ้าพระยา               
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของชาติ               
ในวาระครบ 150 ปี  ของการเป็นผู้ส าเ ร็จราชการแผ่นดิน 
ในปีพ.ศ. 2561 เน่ืองจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่ วง  บุนนาค ) ได้ อุทิศตนในการท างานเพื่อประเทศชาติ 
ได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม และการ
ต่างประเทศ รวมทั้งได้ด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน             
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างปี 
พ.ศ.2411 – 2416 ซ่ึงได้มีคุณูปการในการวางรากฐานความเจริญ
ให้แก่ประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การส่งเสริม
สันติวัฒนธรรม และการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ

ทั้งน้ี จะด าเนินเร่ืองเสนอต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ              
เพื่อพิจารณาน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป



สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 1/๒๕6๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม     
พ.ศ.๒๕61  มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เรื่องน่ารู้จากสภา

การสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน    
ของมหาวิทยาลัย 

1) เห็นชอบให้ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

2) เห็นชอบให้ ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง ด ารงต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย

การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ

1) เห็นชอบรับการอุทธรณ์ไว้พิจารณา
2) อนุมัติแต่งต้ังอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาอุทธรณ์

การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ธิติ ทัศนกุลวงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดนตรีไทย ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 

ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
ของสถาบันอุดมศึกษา

รับทราบ ข้อพึงระวังเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
ของสถาบันอุดมศึกษา

รายงานผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รับทราบ รายงานผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



เรื่องน่ารู้จากสภา

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 1/๒๕6๑ เม่ือวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์                       
พ.ศ.๒๕61  มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั

อนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ให้ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และด าเนินการ
เลือกคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดีต่อไป

(ร่าง) ยุทธศาสตรใ์หม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)

เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ

การขอความเห็นชอบหลักสูตร

อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตร 4 หลักสูตร
(1) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและ

วิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ขอเปลี่ยนแปลงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์

รับทราบ การขอเปลี่ยนแปลงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์



คนเก่ง มบส.

เวทีวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับ
อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังน้ี

1) รศ.ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการพิจารณาจากมูลนิธิต้นบุญวิสาขา
ร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมเิรอร์ ให้รับรางวัลเกียรติยศระดับโลก ประเภทผู้น าองค์กรดีเด่น ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน CEO Leader Award 
2017 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

2) นางสาวนฤมล นาคจุติ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลการศึกษา             
ยอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ประเภทที่ 1 พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2560 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) นางสาวณัฐธิดา  พึ่งพานิช นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้                 
เป็นตัวแทน 1 ใน 4 ของประเทศไทย ให้เข้าร่วมโครงการ CIMB Young ASEAN Leaders Program 2017 (CYAL 2017 ) 
ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

4) อาจารย์วิทวัส  กรมณีโรจน์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ควบคุม 
ออกแบบท่าเต้นและฝึกซ้อม ในการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิ งแชมป์ประเทศไทย ประเภทเต้นประกอบภู่  (Cheer Dance) 
ณ ตึกนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

5) นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทเต้นประกอบพู่ (Cheer Dance) 
ระดับอุดมศึกษา ณ ตึกนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ธิติ ทัศนกุลวงศ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดนตรีไทย ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560


