


กิจกรรมน ำควำมรู้

ภำพโดย : เครือข่ำยนักประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี 
เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560 ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก จ านวนรวมทั้งสิ้น 4,245 คน 



กิจกรรมน ำควำมรู้

ภำพโดย : เครือข่ำยนักประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑) นำยเรืองยศ พิมพ์ทอง อายุ ๕๘ ปี นักดนตรีและนักเรียบเรียงเสียงประสาน ท างานท้ังเบื้องหน้าและเบื้องหลังในวงการเพลง สร้างสรรค์

ดนตรี ไดไ้พเราะอย่างมีคุณภาพ อุทิศตนในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเรียบเรียงเสียงประสานให้แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มีผลงานเป็น
ท่ียอมรับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก 

๒) พลต ำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง อายุ ๖๗ ปี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นักบริหารท่ีบูรณาการองค์ความรู้จากงานต ารวจมาใช้                      
ในการบริหารกรุงเทพมหานคร ด้วยศาสตร์เชิงบริหารท่ีมีความยืดหยุ่นและสมดุล ในแบบของ “พ่อเมืองผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” มีผลงานเป็นท่ียอมรับ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 ระหว่างวันที่ 
15 – 17  มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/๒๕62 เม่ือวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

รับทรำบ รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร หรือคณาจารย์
ป ร ะ จ า ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม  คื อ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุกูล สำระวงศ์

อนุมัติ แต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร เป็นกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

อนุมัติแต่งตั้งอำจำรย์เพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 10 รำย
(1) อาจารย์ ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183) ตั้งแต่วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2561
(2) อาจารย์ธวัชชัย พงษ์สนาม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมการผลิต (1108) ตั้งแตว่ันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(3) อาจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) ตั้งแต่วันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(4) อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  ค าบุญ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) ตั้งแตว่ันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
(5) อาจารย์อังค์วรา ศรศิลป์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5301) ตั้งแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561

(6) อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (6802) ตั้งแตว่ันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(7) อาจารย์ ดร.เพียรพิทย์  โรจนปุณยา  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (650141) ตั้งแต่วันท่ี 30 
ตุลาคม พ.ศ. 2561

(8) อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) ตั้งแต่
วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(9) อาจารย์ภาษิต  ทินนาม  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (1109) ตั้งแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2561

(10) อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (1120) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (112004) 
ตั้งแตว่ันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562

เห็นชอบ การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
เกษตรและซัพพลายเชน



เห็นชอบ การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ฉบับปี 
พ.ศ. 2555

(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ฉบับปี 
พ.ศ. 2560

(3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี ) ฉบับปี 
พ.ศ. 2560

(4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) ฉบับปี 
พ.ศ.2560

(5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี 
พ.ศ.2560

(6) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ.2561 
(7) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ฉบับปี 

พ.ศ.2559

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

รับทรำบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง ตัวชี้วัดหลักสูตร
ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 
2562

รับทรำบ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ IMMS 2019 ของ
คณะวิทยาการจัดการ

รับทรำบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 13/2562 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2562

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย                
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนท่ัวไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ....
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ส านักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร                      
เรื่อง “ธรรมำภิบำลกับแนวทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยยุคใหม่ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบมืออำชีพ ” ระหว่างวันที่                
27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสระบุรี โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ 
อธิกำรบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและแจ้งนโยบายส าคัญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา และประธานหลักสูตร ร่วมฟัง                 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ลินดำ เกณฑ์มำ อธิการบดี ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้มีการแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี

กลุ่มที่ 1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บริบทและควำมส ำคัญของกฎหมำยส ำหรับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย” โดยวิทยากร               
รองศำสตรำจำรย์มำนิตย์ จุมปำ จากสถาบันคลังสมองของชาติ

กลุ่มที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบมืออำชีพในศตวรรษ             
ที่ 21 โดยวิทยากร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รัฐสภำ แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์มีเดียด้านวิชาการ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม/อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2561 จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมเครือข่าย
การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) และนำยเปรม ขำวทอง จากศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัย              
ศรีปทุม
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วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกำรบรรยำยเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง 
“ธรรมะ : ธรรมำภิบำลส ำหรับผู้บริหำรยุคใหม่” โดย คณะพระธรรม
วิทยำกร เครือข่ำยธรรมะอำรมณ์ดี ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ และ              
การจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสระบุรี 



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

กิจกรรมน ำควำมรู้

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมกำรบรรยำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง “กำรส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นมืออำชีพในศตวรรษที่  21” ภายใต้ โครงการอบรม                        
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ และการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 
27 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวข้อการบรรยายดังน้ี 

1. การบรรยาย “แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ” โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล
2. การบรรยาย “แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน : กรณีศึกษาจากการสอบสอน” 

โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน 
3. การบรรยาย “แนวทางการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน” โดย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม


