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ภำพโดย : เครือข่ำยนักประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร
ร่วมใจกันจัดพิธีมุทิตำจิต “โมทยกษิณำจิต” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562 จ านวน 14 ท่าน ท่ีได้ท าคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม
เป็นอย่างย่ิง โดยภายในงานจัดให้มีการเปิด วิดีทัศน์เชิดชู เกียรติ การบรรเลงดนตรี การแสดงจากตัวแทนนักศึกษา การกล่าวแสดงมุทิตาจิต                 
พร้อมมอบของท่ีระลึกจากคณะและหน่วยงาน การมอบของท่ีระลึกจากผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 โดยมีผู้เข้าร่วมงานจ านวนมาก 
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความทรงจ าแห่งความรักและความอบอุ่น



รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำ
มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รบัรางวัลประเภทต่าง ๆ  ดังนี้

1) นักศึกษำสำขำวิชำดนตรีไทย สำขำดนตรีไทยศึกษำ และสำขำวิชำดนตรีศึกษำ วิทยำลัยกำรดนตรี จ านวน 16 คน 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดเดี่ยวเคร่ืองดนตรีไทย ระดับชาติ คร้ังที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562                
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2) นักศึกษำสำขำวิชำดนตรีตะวันตกศึกษำ สำขำวิชำดนตรีศึกษำ สำขำวิชำดนตรีไทยศึกษำ และสำขำวิชำดนตรี
ไทยเพ่ือกำรอำชีพ วิทยำลัยกำรดนตรี จ านวน 15 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมสมัย รุ่นอายุไม่เกิน 
25 ปี (ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี) ในงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3) นักศึกษำสำขำวิชำดนตรีตะวันตก และสำขำวิชำดนตรีตะวันตกศึกษำ วิทยำลัยกำรดนตรี จ านวน 21 คน ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลระดับความสามารถเหรียญทอง ประเภทการประชันตีกลอง (Drum Dual) การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ



รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เป็นประธานในการประชุม สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. ๒๕62 มีมติในประเด็น
ส าคัญต่างๆ ดังน้ี

อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง จัดต้ังหน่วยตรวจสอบภายใน และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

อนุมัติ แต่งต้ัง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร 
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

เห็นชอบ การขออนุมัติแต่ งตั้ งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                
เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง วิชาชีพ             
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อนุมัติ การ เทียบ เ คียงสาขาวิชาและอนุส าขาวิชาที่ ระบุ ไ ว้              
ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การ
ก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ.2562

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559



อนุมัติ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี
งบป ร ะม าณ พ . ศ .  ๒๕๖๓  ซึ่ ง ป ร ะกอบ ด้ วยแผ นป ฏิบั ติ
การงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท 
คงคลัง-บกศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ของ
วิทยาลัยการดนตรี ซึ่งขอปรับแผนการด าเนินงานใหม่ ภายใต้วงเงิน
เหลือจ่ายเดิมที่ขออนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน 
๖,๙๗๐,๐๐๐ บาท โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งสิ้นเป็น
เวลา ๓ ปี

รับทรำบ พิธีเปิดป้าย "โครงการความร่วมมือการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติ" วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 
- 12.00 น. ณ อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) ช้ัน 15 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รับทรำบ สรุปผลโครงการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ในก ากับและการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในของส านักงาน
อธิการบดี โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันพุธที่ 4 กันยายน 
พ.ศ. 2562 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

รับทรำบ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม  
ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันเดิน – ว่ิง การกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 
ชิงถ้วยพระราชทานฯ จ านวน 300,000 บาท วันอังคารที่  17 
กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
พระราชวังดุสิต



วันพุธท่ี 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว 
รองอธิกำรบดี/เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และนำยจักรชัย 
ตระกูลโอสถ เจ้ำหน้ำที่งำนติดตำมและประเมินผล น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2561 ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกร่วมประเมิน ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวัฒน์
ฉิมะสังคนันท์ ประธำนกรรมกำร  อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยใน และอำจำรย์อภิญญำ  หนูมี กรรมกำร    
และเลขำนุกำร ท้ังนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ผลการประเมินคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (4.70) โดยคณะกรรมการได้ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป ณ ห้องประชุมพระยา โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  ชั้น 14 อาคาร  
100 ปี ศรีสุริยวงศ์



ภำพโดย : เครือข่ำยนักประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีเปิดป้ำย “โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดตั้งวิทยำลัย
นำนำชำติ” โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารไทย - จีน คณาจารย์ และนักศึกษา              
ไทย - จีน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ทั้งน้ี ได้น าเยี่ยมชมห้องส านักงาน อาคาร 11 ชั้น 2 



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

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น าโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธำนกรรมกำร                   
นำยชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิทักษ์ อำจคุ้มวงศ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สรำยุทธ์ เศรษฐขจร และรองศำสตรำจำรย์ 
ภญ.ดร.กัญญดำ อนุวงศ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงไตรมาส
ที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานระดับหลักสูตร/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรับฟังข้อมูลและให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และน าข้อมูลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 


