


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา
ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ต้ังแต่วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สืบสานงานเดมิ ส่งเสริมงานใหม่
สร้างความม่ันใจสู่การเปน็

มหาวิทยาลยัแหง่อนาคตทีมี่คณุภาพ (SMART UNIVERSITY)

ขอขอบคุณ
ทุกก ำลังใจและทุกควำมไว้วำงใจที่สมำชิก มบส. ทุกท่ำนมอบให้             
ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง ในวำระที่สองนี้ขอควำม
ร่วมมือจำกพวกเรำช่วยกัน “สืบสานงานเดิม” ซ่ึงเป็นงำนตำม 
แผนยุทธศำสตร์ที่เน้นควำมส ำคัญตำมพระรำโชบำยของในหลวง            
รัชกำลที่ 10 และ “ส่งเสริมงานใหม่” ได้แก่ งำนปฏิรูป ยกระดับ
คุณภำพ กำรสร้ำงบัณฑิต สร้ำงงำนวิ จัย และสร้ำงนวัตกรรม                         
รองรับเศรษฐกิจกระแสใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือ “สร้างความ
มั่นใจสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตที่มีคุณภาพ (SMART 
UNIVERSITY)” ให้เห็นผลอย่ำงเด่นชัดให้ได้ภำยในกรอบเวลำ               
ที่ก ำหนด ขอให้เชื่อมั่นในควำมรักและควำมปรำรถนำดีที่มีต่อ               
บ้ำนสมเด็จ

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร               
เพื่อแสดงควำมยินดีแก่นักศึกษำท่ีได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ ดังน้ี

1) นายอธิวัฒน์ ช้างน้อย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
เงินรำงวัล 1,000,000 บำท กำรประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 
ณ หอประชุมกรมประชำสัมพันธ์ จัดโดยกรมประชำสัมพันธ์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

2) นางสาวจุฑามาศ บัวสะอาด และนางสาวเหมวดี อินทรสมบัติ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์                 
และเทคโนโลยี ได้รับรำงวัลชมเชย กำรแข่งขันกำรประกวดออกแบบนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ Innovation Design Contest 
2019 ของ Covestro Thailand ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร



มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดงำนวันคล้ำย             
วันพิรำลัยสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) 
ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 17–19 มกรำคม พ.ศ. 2563                     
โดยในวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธำน
ในพิธีเปิดนิทรรศกำรฯ พร้อมด้วยผู้บริหำร คณำจำรย์ นักศึกษำ
ภำยในงำนมีกำรจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและการเสวนา               
เรื่อง “มหาบุรุษรัตโนดม ช่วง บุนนาค : ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
สู่ความเป็นเลิศของสยามประเทศ” วิทยำกรโดย ศาสตราจารย์ 
ดร.ปิยนาถ บุนนาค และคุณสมปอง ดวงไสว โดยมี                   
ผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์ สุ พิ ชฌาย์ นพวงศ์  ณ อยุธยา
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร ณ ห้องประชุม อำคำร 1 
ชั้น 4

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดงานวันคล้าย  
วัน พิ ร า ลั ยสม เด็ จ เ จ้ า พระย าบรมมหาศรี สุ ริ ย ว ง ศ์
(ช่วง บุนนาค) ระหว่ำงวันที่ ๑7 – ๑๙ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3 
โดยในวันที่ ๑9 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3 รองศาสตราจารย์ ดร.
สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมำเป็น
ปร ะ ธำน ในพิ ธี  แล ะ ร่ วม ถวำยพวงม ำลั ย คล้ อ ง ด ำบ 
วำงพวงมำลำสักกำระ ณ อนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธำนในกำรประชุม               
สภำมหำวิทยำลัย คร้ังที่ 1/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 16 มกรำคม พ.ศ. ๒๕63 มีมติในประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ดังน้ี

อนุมัติแต่งตั้ ง อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่  16 มกรำคม พ.ศ. 
2563 ถึงวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2567

อนุมัติ งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประเภท คงคลังบ.กศ. 
ประจ ำปี งบประมำณ พ .ศ.2563 (รอบที่  2 )  จ ำนวนรวม 
13,140,500 บำท (สิบสำมล้ำนหนึ่งแสนสี่หมื่นห้ำร้อยบำทถ้วน)

อนุมัติ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เรื่อง ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ โดยให้ปรับแก้ไข
ตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุมัติแต่งตั้งอำจำรย์ เพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 
2 รำย ดังนี้

(1)  อาจารย์ อังคณา จรรยาอดิ ศัย ด ำรงต ำแหน่ ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ (0112) ตั้งแต่
วันที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2561

( 2 )  อาจ า รย์ ด รุ ษ ปร ะ ดิ ษฐ์ ท ร ง  ด ำ ร ง ต ำ แห น่ ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (6105) ตั้งแต่วันที่ 25 
กันยำยน พ.ศ. 2562



เ ห็นชอบ กำรขอควำม เห็นชอบกำรเปลี่ ยนแปลงอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และรำยละเอียด                     
ในหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประเมินผล
และวิจัยทำงกำรศึกษำ ฉบับปี พ.ศ. 2560

2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำแอนิเมช่ันและ
ดิจิทัลมีเดีย ฉบับปี พ.ศ. 2560

3) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี ฉบับปี 
พ.ศ. 2560

4) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีตะวันตก
ศึกษำ ฉบับปี พ.ศ. 2562

5) หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรี
ตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 2560

6) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรี
ตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2555

รับทราบ (ร่ำง) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รับทราบ กำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำและระบบควบคุมอัตโนมัติ

รับทราบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยรำช ภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....



ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา
อำคำร 100 ปี ศรีสุรยิวงศ์ ชั้น ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภำพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสำร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑
http://uc.bsru.ac.th

วันอำทิตย์ที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดงานเดิน - วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ คร้ังที่ ๒ Next station BSRU
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดินวิ่งเพ่ือสุขภำพ 
Fun Run ระยะทำง 4.5 กิโลเมตร และประเภทแข่งขันวิ่ง Mini Marathon ระยะทำง 10.2 กิโลเมตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการ
แทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมองค์กรภาคสีนับสนุนการจัดงาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจเข้ำร่วมเดิน–วิ่ง เป็นจ ำนวนมำก ณ ลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)


