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ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เม่ือวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรม “วันสถาปนาราชภัฏ” คนของพระราชา 
ข้าของแผ่นดิน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิด
กิจกรรม“วันสถาปนาราชภัฏ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจ ามหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ             
อย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ



ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงาน “สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 3” ในวันเสาร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม                   
อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าว
ต้อนรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และ บุคลากรท่ีเข้าร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้อย่างอบอุ่น ภายในงานมีการมอบโล่รางวัลประเภทต่าง ๆ โดยได้               
รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา 
อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ได้รับรางวัลคนดีศรีสมเด็จ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ว่าที่ร้อยตรีกานต์  เหมสมิติ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น                   
ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน และนางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ท้ังนี้ภายในงานมีการจับสลากรับของรางวัล การแสดงบนเวที ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

อนุมัติแต่งตั้ง รองอฺธิการบดี จ านวน 6 ราย ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า
2) รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว
4) อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม
5) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ
6) รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด

อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เป็น
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2563

อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
3 ราย ดังนี้

(1) อาจารย์เพียรพิลาส  พิริยาโภคานนท์ ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) ตั้งแต่วันที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2) อาจารย์ตั้งปณิธาน อารีย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุรยิางคศิลป์ (8103) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(3 )  อาจารย์ วง ศ์วสันต์  วสันตสุ รี ย์ ด าร งต าแหน่ ง                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแต่วันที่ 7
ตุลาคม พ.ศ. 2562



อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 – 5 จ านวน 5 รอบ รวมจ านวน 
607 คน และประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 7
รวมจ านวน 1 คน

เห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

รับทราบ การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน 6 ราย ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
2) อาจารย์มรกต  ภู่ทอง
3) อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์
4) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก
5) รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล

เห็นชอบ การขอความ เห็นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด        
ในหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ 

แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี

พ.ศ. 2560
4) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               

การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร               
เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังน้ี

นายบัญชา แจ่มแสง  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
โครงการประกวดภาพวาดหัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส               
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลชมเชย โครงการ
ประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” จัดประกวดโดย กองบัญชาการกองทัพไทย               
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง               
ทางวิชาการที่สูงข้ึน



ขอบคุณข้อมูลจาก : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา



ขอบคุณข้อมูลจาก : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สสส.)

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา

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


