
สมเ ด็จพระเจ้ าอ ยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกู ร
เสด็จพระราชด าเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม
พระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช                  
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวนรวมทั้งสิ้น ๖,๘๖๔ คน

ภาพโดย : นาย ประทีป ขันธวุธ ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2559 ระหว่างวันที่ 2 – 5 
มีนาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
การซ้อมใหญ่  พิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่  6 มีนาคม 
พ.ศ.2561 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

ภาพโดย : นาย ประทีป ขันธวุธ ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



เม่ือวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในการจัดงาน “วันสถาปนาวันราชภัฏ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา เข้าร่วมงาน เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทีท่รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจ ามหาวิทยาลัย ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี
๑) นายด ารง พุฒตาล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย นักสื่อสารมวลชน ผู้ ก่อตั้งมูลนิธิ 

ด ารง พุฒพาล มีวัตถุประสงค์หลักในการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
เป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชนแก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง 

๒) นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก นักเรียบเรียงเสียงประสาน ตามหลักทฤษฎี
ดนตรี โดยคงไว้ในสิ่งที่ดีอยู่แล้วและมีการรังสรรค์สิ่งใหม่เพิ่มเติม ท าให้เกิดความน่าสนใจ เป็นนักประพันธ์เพลง ประพันธ์ชุดบทเพลง
เกียรติยศในโอกาสส าคัญทางพระราชพิธีและรัฐพิธี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ อุทิศตนถ่ายทอดความรู้ให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง

ภาพโดย : นาย ประทีป ขันธวุธ ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย น าโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี นางสาวกฤตยา                  
สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนส านักงานสภามหาวิทยาลัย และคณะ เข้าศึกษา
ดูงานการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        
โดยด้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดี
นายปรีดา ศิรริังสี หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย และคณะ ให้การต้อนรับ
เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และ
น าแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ในการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป ซ่ึงมีประเด็นที่น่าสนใจ 2 ประเด็นคือ

1) การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี โดยปลูกฝังให้บุคลากรยึดมั่น                   
ใน 7s’Model ได้แก่

Smart = ฉลาดทรงภูมิความรู้
Small = จ๋ิวแต่แจ๋วคุณภาพ
Smile = องค์กรแห่งความสุข
Smooth = ร่วมมือไร้ข้อขัดแย้ง
Simplify = ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
Spirit = เสียสละเพื่อส่วนรวมและองค์กร
Service = บริการด้วยจิตบริการและจิตอาสา

2) Digital University council office การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน



ใ น วั น จั น ท ร์ ที่  2 6  กุ มภ า พั น ธ์  2 56 1  ส า นั ก ง า น                     
สภามหาวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจาร ย์พิษณุ
บางเขียว รองอธิการบดี นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนส านักงานสภามหาวิทยาลัย และคณะ  
เข้าศึกษาดูงานการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข 
รองอธิการบดี นายนราธิป ปากหวาน ผู้อ านวยการ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และคณะ ให้การต้อนรับ            
เพื่อศึกษาแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และน าแนวปฏิบัติ
ที่ ดี ม าประยุกต์ ในการด า เ นินง านของส า นักง านสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป

ภาพโดย : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มรภ.เชียงใหม่



สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕6๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 1๕ กุมภาพันธ์     
พ.ศ.๒๕61  มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

การแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 
๒๐ คน โดยมีรายชื่อดังน้ี

๑) นายอภิชาติ โรจน์สราญรมย์
๒) นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์
๓) พล.ร.อ.สุพจน์   สุดประเสริฐ
๔) ดร.ไชยรัตน์   อุดมกิจจา
๕) ดร.ปรัชญา   มหาวินิจฉัยมนตรี
๖) ดร.นราวัลย์   สุรังค์สุรยิกุล
๗) พลโทอิสระ   วัชรประทีป
๘) นายไพศาล   ว่องไวกลยุทธ์
๙) ดร.ศวิาพร   ศรีศักดินันท์
๑๐) ดร.สมฤทธิ์   สนขาว
๑๑) ดร.เสาวรส   เสริมพรวิวัฒน์
๑๒) นายไพโรจน์   ศรศิลป์
๑๓) ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า
๑๔) ว่าที่ร้อยตรีกานต์   เหมสมิติ
๑๕) นายสน่ัน   ซ้ิมสกุล
๑๖) นายจรูญ   มีธนาถาวร
๑๗) นายอภิชาต  ไชยปรมัตถ์
๑๘) นายวิทยา   พิบูลย์สวัสดิ์
๑๙) ผู้อ านวยการเขตธนบุรี
๒๐) ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



การพิจารณาอนุมัติกรณีขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์

อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์  (สาขาวิชาการศึกษา ) ให้แก่                   
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยให้มหาวิทยาลัยน าเสนอเร่ืองไปยัง ก.พ.อ. ให้ความเห็น            
เพื่ อ เสนอรัฐมนต รีว่ ากา รกระทรวงศึ กษาธิก าร เพื่ อน า เ สนอ
นายกรัฐมนตรี น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งต่อไป

อนุ มั ติ ใ ห้แ ต่ง ต้ัง  อาจาร ย์ เกศริน   มีมล ด าร ง ต า แห น่ ง                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาฟิสิกส์) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป

การพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เ ห็ น ช อ บ กา ร เ ป ลี่ ย นแ ป ล ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใน ห ลั ก สู ต ร                  
(การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร) จ านวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี

๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐

๒) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐

การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร

อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียน  
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คร้ังที่ ๑ – ๗ รวมจ านวน ๑,๑๘๓ คน

การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร     
(การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร)



รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับ
อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังน้ี

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้ควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมวงดนตรีไทยประกอบการแสดง 
โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

2) นายนิรัติศัย สวรรค์ดุสิต นายสถาพร แข็งขัน นายภานุมาศ เหมือนสิงห์ นายปภพ สิงห์เสริมวงษ์ นายกฤษณะ มาลัย นายภูวดล งามนาวัง
นางสาวณัฐธิฐา ทิวรักษา นายพรเทพ ถุงเงินศิริ นายสิทธิศักดิ์ สิทธิแสงชัย และนายนันทเดชร รัตนวิเชียร นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี 
ได้รับรางวัลชนะเลิศวงดนตรีไทยประกอบการแสดง โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

3) นางสาวปรัชญา นันทะโคตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ 3 ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี

4) นายแมน  คล้ายสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย 
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
พุทธศักราช 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบทกวี ประเภทกลอนสุภาพ ระดับประชาชนทั่วไป เนื่องในงานนิติทรรศน์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคัดไทย  ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จ                      
พระปรมานุชิตชิโนรส” ณ ต าหนักสุวากรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร

ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาวรรณกรรม ประเภทกวีนิพนธ์ ชื่อผลงาน “แผ่นดินเดียว” จากมูลนิธิเอสซีจี
และได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดเรียงความหัวข้อ “คิดดี ท าดี ให้ซ้ือสัตย์สุจริต” จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
๕) นางสาวรุ่งฟ้า มีพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การประกวดบทกวี  ประเภทกลอนสุภาพ ระดับประชาชนทั่วไป เนื่องในงานนิติทรรศน์ ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


