


กิจกรรมน ำควำมรู้

ภำพโดย : เครือข่ำยนักประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และพิธีบำยศรีสู่ขวัญ พิธีมอบเข็มตรำพระรำชลัญจกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4



กิจกรรมน ำควำมรู้

ภำพโดย : เครือข่ำยนักประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

เม่ือวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา แด่พระธรรม                  
วุฒำจำรย์ ที่ปรึกษำเจ้ำคณะจังหวัดรำชบุรี (ธรรมยุต) เจ้ำอำวำส                
วัดศรีสุริยวงศำรำมวรวิหำร ณ ศาลาอ านวยสุข วัดศรีสุริยวงศาราม
วรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย ดร.สำยหยุด จ ำปำทอง                
อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ 
อธิกำรบดี ผู้แทนจำกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร                
สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร กรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 
พร้อมด้วยผู้บริหำร และคณำจำรย์ เข้ำร่วมพิธี



รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซ่ึงผู้แทนข้าราชการ                 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 โดยให้
ปรับแก้ไขตามท่ีกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

อนุมัติ แต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดี ดังน้ี
1)  ดร.สายหยุด  จ าปาทอง ประธานกรรมการ
2)  ศ.ดร.สุจริต  เพียรชอบ กรรมการ
3)  รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการ
4)  ผศ.สนิท  ชุนดี กรรมการ
5)  นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการ
6)  รศ.ดร.อารวีรรณ เอ่ียมสะอาด  กรรมการ
7)  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม กรรมการ
8)  รศ.ดร.จุติมา  รัตนพลแสนย์ กรรมการ
9)  ผศ.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ
10) ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ
11) น.ส.กฤตยา  สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่
12) น.ส.วิลาวรรณ  ดวงลิวงษ์  เจ้าหน้าที่

เห็นชอบ ทะเบียนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร (ทบ.2)

รับทรำบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยให้ปรับแก้ไขตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ข้อเสนอแนะ



1) อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เพื่อด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
จ ำนวน 4 รำย ดังนี้

(1.1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (650165) ตั้งแต่วันที่ 
13 กันยายน พ.ศ. 2561

(1.2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชนินทร์  มณีด ำ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชากฎหมายมหาชน (6702) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(1.3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำณีต ม่วงนวล ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย (7101) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(1.4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา (650102) ตั้งแต่วันที่ 
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

2) อนุมัติ แต่งตั้งอำจำรย์เพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 14 รำย 
ดังนี้

(2.1) อำจำรย์ปำริชำติ ม่วงศิริ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
กฎหมายธุรกิจ (6708) ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

(2.2) อำจำรย์จิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
กฎหมายอาญา (6709) ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

(2.3) อำจำรย์ ดร.ลักษณำ เกยุรำพันธ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (650141) ตั้งแต่วันที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(2.4) อำจำรย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชำตรี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (650165) ตั้ งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(2.5) อำจำรย์รำชนิรันดร์ ดวงชัย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (8502) อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (850201) ตั้งแต่
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.6) อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.7) อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ โตประสี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา       
รัฐประศาสนศาสตร์ (6102) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.8) อำจำรย์พีรนันท์ จันทมำศ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (8101) อนุสาขาวิชาจิตรกรรม (810101) ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.9) อำจำรย์มนพัทธ์ พวงขุนเทียน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (8101) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.10) อำจำรย์นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

(2.11) อำจำรย์ ดร.มำลี ลิขิตชัยกุล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.12) อำจำรย์ ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหำ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.13) อำจำรย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

(2.14) อำจำรย์นิศำกร เถำสมบัติ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561

3) ไม่อนุมัติแต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย เนื่องจำกผลกำรประเมิน   
ผลงำนวิชำกำรไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ฯ 

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ



เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังน้ี

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม ฉบับปี พ.ศ. 

2558
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 

ฉบับปี พ.ศ.2560

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

เห็นชอบ
1) การขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) แบบมีเงื่อนไขโดยจะด าเนินการจัดการ
หลักสูตรจนกว่าจะไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร

2) การขอไม่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยจะรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยแทน

3) การขอไม่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 โดยจะรายงานผล               
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยแทน

เห็นชอบ การต่อเวลาราชการฯ ของ รองศำสตรำจำรย์ ดร.
ศักด์ิคเรศ ประกอบผล และรองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต โกวิทวที

เห็นชอบ การต่อเวลาราชการฯ ของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
ปรำณีต ม่วงนวล โดยมีเงื่อนไขว่า “มหาวิทยาลัยจะต่อเวลาราชการให้
ได้ก็ต่อเม่ือประกาศแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณท่ีเกษียณอายุราชการ คือ วันที่ 30 กันยายน 2562”



กิจกรรมน ำควำมรู้

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย น ำโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธำน
กรรมกำร นำยชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
พิทั กษ์  อำจคุ้ มวงศ์  ผู้ ช่ วยศำสตรำจำรย์  ดร .สรำยุทธ์                       
เศรษฐขจร และรองศำสตรำจำรย์ ภญ.ดร.กัญญดำ อนุวงศ์ 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผล                       
การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในช่วง ไตรมาส ที่  4 
เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2562 ของหน่วยงานระดับ
หลักสูตร/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรับฟังข้อมูลและให้ความเห็น
เก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และน าข้อมูลเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 



ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำ
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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ "ประชุมวางแผนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนและท้องถิ่น 15 เขต ฝั่งธนบุรี" 
โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมผู้น าสภาองค์กรเขต 
เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชน ทั้ง 15 เขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยมีตัวแทนผู้น าชุมชน
มาร่วมงานจ านวนมาก ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง ดังน้ี "บทบำทและหน้ำที่องค์กรชุมชนกับกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น                  
อย่ำงย่ังยืน" โดย นำงสำวเฉลิมศรี ระดำกูล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนภำคกรุงเทพ–ปริมณฑล และภำคตะวันออก และ "แนวทำงวิธี
วิเครำะห์ตนเอง และกำรจัดท ำแผนพัฒนำ" โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย 
เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร และนำวำโท สุรพงศ์ เพชรแท้ รวมทั้งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"กำรวิเครำะห์ตนเอง และจัดท ำแผนพัฒนำ" ตามแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ด้านการท่องเที่ยว โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ด้านสิ่งแวดล้อม โดย อำจำรย์ ดร.                   
สรำยุทธ คำน และ ด้านสุขภาพ โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร


