


พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตบัณฑิต และ
พัฒนาครู ในวันพุธท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 ซึ่งจากการน้อมน าพระราโชบายมาด าเนินงาน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รับการประเมินเป็นอันดับ ๑ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ต่อเนื่องเป็นปีท่ี ๒ อาจารย์ได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและงานวิจัยระดับชาติ ๒๗ รางวัล นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ๙๑ รางวัล และบัณฑิตด้านครุศาสตร์สอบครูคืนถิ่นได้มากเป็นอันดับ ๓ ของประเทศ

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา



พร้อมกันน้ี ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ "พัฒนาท้องถิ่นและครูไทยภายใต้ร่มพระบารมี" จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนา
การศึกษา และนิทรรศการจัดแสดงผลงานที่มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
ท างานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อสนองพระราโชบายในการพัฒนาครูและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การปลูกผัก
จากยางรถยนต์ ซ่ึงเป็นวัสดุเหลือใช้ โดยด าเนินการต่อเน่ือง ๓ ปี ในเขตธนบุรี ซ่ึงสามารถป้องกันปัญหาการรุกล้ าพื้นที่ริมคลองได้ 
การประพันธ์เพลง เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภออู่ทอง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึก                   
จากผ้าทอกลุ่มชาติพันธ์ุลาว อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและอาจารย์                   
คณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยราชการที่สนใจ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/๒๕6๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61  มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ด ารงต าแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 25
ตุลาคม พ.ศ.2565

อนุ มัติแต่งตั้ ง รองศาสตราจารย์ ดร .พนอเนื่อง สุทัศน์  ณ อยุธยา             
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

เห็นชอบ ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

รับทราบ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป

อนุมัติแต่งตั้ง
1) อาจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561
2) อาจารย์สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561



านุการ

อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
1) ผศ.ดร.ลินดา          เกณฑ์มา          ประธานกรรมการ
2) ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด      รองประธานกรรมการ
3) นายคุณากร           เพชรคง            กรรมการ
4) ผศ.สนิท               ชุนดี                กรรมการ
5) อ.ดร.คณกร           สว่างเจริญ         กรรมการ
6) อ.ทวีศักดิ์              จงประดับเกียรติ  กรรมการ
7) อ.มรกต                ภู่ทอง               กรรมการ
8) นางสาววรรณดี       อัศวศิลปกุล        กรรมการและเลขานุการ 
9) นายอภิชาติ สิงห์ชัย             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10) นางบุญเพ็ญ         หงส์ทอง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11) นายกิตติพงษ์ พื้นพรม            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เห็นชอบ การก าหนดรายช่ือสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
และเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เห็นชอบ ให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร

รับทราบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ

รับทราบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) โดยให้น าก ลับไปแก้ ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับไปเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง



วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จ านวน 39 รูป ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และในช่วงเวลา 09.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ และพิธีถวายสักการะ
เพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับ
อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบของมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย และมูลนิธิหลวงพ่อ
วัดไร่ขิง : 100 ปี การฝึกหัดครูไทย

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ



ส านักงานสภามหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา
อาคาร 100 ปี ศรีสุรยิวงศ์ ช้ัน ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑
http://uc.bsru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี่
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร 02-473-7000 ต่อ 1018

หรือ 066-020-4151 ในวันและเวลาราชการ

http://dsad.bsru.ac.th/bsrurun


