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ค าน า 

 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย                
มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้ง                
ออกระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ก าหนดนโยบายและอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหน่วยงาน                   
ที่ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยได้ก่อตั้ง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 
20 สิงหาคม พ.ศ.2558 และครบวาระการก่อตั้ง 4 ปี ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้เห็น                     
ผลการด าเนินงานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ . 2547  ฝ่ ายเลขานุ การจึ งได้สรุปผลการด าเนินงาน                            
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562                    
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของ 
สภามหาวิทยาลัย โดยก่อตั้ งตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  8/2558                    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงโครงสร้างส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
แบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 1.งานบริหารทั่วไป 2.งานประชุมและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
3.งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย 4.งานติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน และความสะดวกรวดเร็วในการท างาน ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้ง
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยแยกออกจากกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
 

วิสัยทัศน์ 
 

  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อความส าเร็จสูงสุดขององค์กร 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
          2.  บริหาร/ด าเนินการจัดการประชุมระดับบริหาร และระดับนโยบายของ 
สภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          3. ติดตามการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
          4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อ้างอิงแหล่งข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 

 
ค่านิยมขององค์กร 

 
  

 
 
  

 

   

 

 

UNITY  หมายถึง  ความสามัคคี 

- Update ทันเวลา 

- Neutrality          เป็นกลาง 

- Integrity            ซ่ือสัตย์ 

- Trusty               เช่ือถือได้ 

- Yield                 ความส าเร็จ 
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นายกสภามหาวทิยาลัย 
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ด ารงต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย 

26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ด ารงต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย 

ต้ังแต่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 
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ต้ังแต่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ต้ังแต่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 
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กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

จากรองอธิการบดี 

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

จากผู้อ านวยการส านัก 

20 ก.ค. 2560 – 24 ก.ย. 2562 

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

จากคณบดี 

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

จากรองอธิการบดี 

15 พ.ย. 2561 – 19 ก.ย. 2562 

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

จากรองอธิการบดี 

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

จากผู้อ านวยการส านัก 
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ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
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รายชื่อ ต าแหน่ง ระยะเวลา 
รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย 26 ต.ค. 2558 – 25 ก.ย. 2562 
รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 26 ก.ย. 2562 – 25 ก.ย. 2565 
ดร.สายหยุด  จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 19 พ.ย. 2562 – 18 พ.ย. 2565 
ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 19 พ.ย. 2562 – 18 พ.ย. 2565 
รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 19 พ.ย. 2562 – 18 พ.ย. 2565 
รศ.ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 19 พ.ย. 2562 – 18 พ.ย. 2565 
ผศ.สนิท  ชุนดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 19 พ.ย. 2562 – 18 พ.ย. 2565 
นายวรพงษ์  วรรณศิร ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 19 พ.ย. 2562 – 18 พ.ย. 2565 
ศ.นพ.พยงค์  จูฑา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 19 พ.ย. 2562 – 18 พ.ย. 2565 
รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 19 พ.ย. 2562 – 18 พ.ย. 2565 
นายทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 19 พ.ย. 2562 – 18 พ.ย. 2565 
ศ.ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 19 พ.ย. 2562 – 18 พ.ย. 2565 
ศ.ดร.สุจริต  เพียรชอบ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 19 พ.ย. 2562 – 18 พ.ย. 2565 
รศ.ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ก.พ. 2559 – 18 พ.ย. 2562 
ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี 29 ต.ค. 2562 – 17 ม.ค. 2563 
ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี 18 ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน 
ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ 15 ก.พ. 2561 – 14 ก.พ. 2564 
อ.ดร.วิกรม  ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 20 มี.ค. 2562 – 19 มี.ค. 2564 
รศ.ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 14 พ.ย. 2562 – 31 ต.ค. 2564 
ผศ.ดร.เผด็จ  ก๋าค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 14 พ.ย. 2562 – 31 ต.ค. 2564 
ผศ.ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 15 พ.ย. 2561 – 19 ก.ย. 2562 

รศ.ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 13 ธ.ค. 2561 – 12 ธ.ค. 2564 
อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 20 ก.ค. 2560 – 24 ก.ย. 2562 
ผศ.รังสรรค์  บัวทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 14 พ.ย. 2562 – 13 พ.ย. 2565 
อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 1 ต.ค. 2562 – 13 ก.พ. 2563 
ผศ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 14 ก.พ. 2560 – 13 ก.พ. 2563 
ผศ.ดร.สิงห์  สิงห์ขจร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 14 ก.พ. 2560 – 13 ก.พ. 2563 
รศ.ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 1 ต.ค. 2561 – 13 ก.พ. 2563 
ผศ.ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 14 ก.พ. 2560 – 30 ก.ย. 2562 
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ประวัตินายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวทิยาลัย  

และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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นายกสภามหาวทิยาลัย  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

                        

ช่ือ – ช่ือสกุล             รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ 

 
วัน เดือน ปีเกิด  12  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙5 อายุ  68  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 
 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน    

 - ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 - ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 - ที่ปรึกษาสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
 - ที่ปรึกษาสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
 - ประธานคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ของคุรุสภา 

- คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา  

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์      

 - ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
- อุปนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ฝ่ายวอลเลย์บอลชายหาด 
- คณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดปทุมธานี 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 
 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล  ดร.สายหยุด  จ าปาทอง 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๗๒ อายุ  91  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 Bachelor of Arts (Commerce)   Manchester  University , UK 
 Master of Science (Curriculum Instruction)  Indiana  State  University,  U.S.A 
 Doctor of Education (Administration  Rutgers  University, U.S.A 
 Supervision) 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- ข้าราชการบ านาญ 

  
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- อธิบดีกรมการฝึกหัดครู       
- รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
      

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก           

 

 

 

 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562   
 

หน้า 20 จาก 106 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ อายุ  ๗3  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)   วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
 Master of Science (Social Science)  Emporia Kansas State University, U.S.A 
 Doctor of Philosophy   North Texas State University, U.S.A 
 (Geography Administrative Leadership) 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 - นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562   

- รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา       
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     

- ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
มหาวชิรมงกุฎ                
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

ช่ือ – ช่ือสกุล  ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๘๑ อายุ  ๘2  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 

การศึกษาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Master of Arts     Michigan State University, U.S.A 

 Doctor of Philosophy    Michigan State University, U.S.A 
  

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- สมาชิกวุฒิสภา     
- นายกสภาสถาบันราชภัฏ    
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    

 - ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก       
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา 

วัน เดือน ปีเกิด  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.๒๔๘๑ อายุ  ๘๐  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ. ต้น) โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จ 
 วิทยาศาสตร์การแพทย์ (2 ปี)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
      (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

  
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
- นายแพทย์ประจ าโรงพยาบาลธนบุรี 

 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 - นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
- รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 มหาวชิรมงกุฎ      
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หน้า 23 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 

วัน เดือน ปีเกิด  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๔๘๖ อายุ  ๗7  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 

การศึกษาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นิติศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 Master of Science (Math)    Bemidji State University, U.S.A 
  
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   
- ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการศึกษาส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ  
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี     
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ    
 มหาวชิรมงกุฎ 
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หน้า 24 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๓ อายุ  70  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 

นิติศาสตรบัณฑิต     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
- ประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
- ข้าราชการบ านาญ 
  

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
- นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
- ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  
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หน้า 25 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒500 อายุ  ๖3  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 ครุศาสตรบัณฑิต    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต    มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
  

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 - อาจารย์ประจ า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
 - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขานวัตกรรมการส่ือสาร             
   ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยนครพนม 
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (คณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทพาโนราม่าเวิลด์ไวด์ จ ากัด 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 มหาวชิรมงกุฎ     
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หน้า 26 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๒๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๐๕ อายุ  ๕๘  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยมหิดล 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Doctor of Technical Science    Asian Institute of Technology (AIT) 
(Computer Science) 
 

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 - อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    
- อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาธารณะ  วุฒิสภา   
- อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม  วุฒิสภา   
- ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
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หน้า 27 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 
 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๙๕ อายุ  ๖๖  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 Bachelor of Science (เกียรตินิยม)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Master of Agricultural Business Management (M.A.B.)  University of the Philippines, PH  
Doctor of Philosophy (Agricultural Economics) Purdue University, U.S.A  
  

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 - คณบดสี านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- ที่ปรึกษาในต าแหน่ง Senior Economist บริษัท ทีมคอลซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์และแมเนจเม้นท์ จ ากัด 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีจี พรินติ้ง จ ากัด 
- กรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
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หน้า 28 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  นายทนง  โชติสรยุทธ์ 

วัน เดือน ปีเกิด  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ อายุ  ๖7  ปี 

ประวัติการศึกษา 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

- อนุกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฎิรูปประเทศ ด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 

- คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหารและผู้อ านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา 
 - ประธานคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 

- คณะกรรมการโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 
- คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- ประธานมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
- อนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)      
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส านักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ  
  (Advisory Board) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  
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หน้า 29 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล  ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๘๔ อายุ  ๗9  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 อักษรศาสตรบัณฑิต    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Master of Sciences in Education  Indiana University, U.S.A. 
 Doctor of Education    Indiana University, U.S.A. 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
  
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยภาคกลาง      
- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    

   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก                                    
 
  

 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562   
 

หน้า 30 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 
 

 
ช่ือ – ช่ือสกุล  ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.๒๔๗๕ อายุ  ๘8  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Master of Science in Education  Indiana University, U.S.A. 
 Doctor of Education    Indiana University, U.S.A. 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 - ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ปูชนียาจารย์  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - กรรมการวุฒยาจารย์  พิจารณาผลงานทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา    
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
- กรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต     
  สาขาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก                          
 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562  

หน้า 31 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562   
 

หน้า 32 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

  

ช่ือ – ช่ือสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา 
 
วัน เดือน ปีเกิด   28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2504 อายุ  59  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยต าแหน่ง 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
 - คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ  

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย      

 

 

 

 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562  

หน้า 33 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ 
 
วัน เดือน ปีเกิด  3  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔91 อายุ  72  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 การศึกษาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)   วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
 Master of Arts (Industrial Education) Technologicial University of the Philippines, PH 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยต าแหน่ง 

- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- รองอธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ   
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก       

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562   
 

หน้า 34 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  อาจารย์ ดร.วิกรม   ศุขธณี 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๑ อายุ  42  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สุขศึกษาและพลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยต าแหน่ง     
 - ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 - กรรมการวิจัยตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ สกสค.    
 - กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 - กรรมการพิจารณาทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้  
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก                                    
 
 
 
 
 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562  

หน้า 35 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562   
 

หน้า 36 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

  

ช่ือ – ช่ือสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๓      อายุ ๖๐ ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
          ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้แทนผู้บริหาร 
- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     

 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
- รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
- รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
- หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
    

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  

 

 

 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562  

หน้า 37 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒      อายุ ๖๑ ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต                    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         Dip in Sci.Ed.Trainee                KOBE University JAPAN 
         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
  - เกษียณอายุราชการ 
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 - รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา            
- ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
- รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา             
- รองผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
- รองผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์            
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก                                   

 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562   
 

หน้า 38 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

กรรมการสภามหวทิยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 

ช่ือ – ช่ือสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕07   อายุ  56  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้แทนผู้บริหาร      
 - รองอธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
       
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 - ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                   
 - รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 - ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  

 

 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562  

หน้า 39 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 
ช่ือ – ช่ือสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
 
วัน เดือน ปีเกิด  12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒4  อายุ  39  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์)   มหาวิทยาลัยบูรพา 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์)    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้แทนผู้บริหาร 
- คณบดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
- ผู้ช่วยอธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
- รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย      

 

 

 
 

 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562   
 

หน้า 40 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

                                    

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง   
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๑๙  สิงหาคม พ.ศ. 2515 อายุ  48  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา     สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   (ก าลังศึกษา)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้แทนผู้บริหาร      
- ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- รองผู้อ านวยการส านักกิจการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
- รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  

 

 

 

 

 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562  

หน้า 41 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม  
 
วัน เดือน ปีเกิด  24 มิถุนายน พ.ศ. 2515 อายุ  48  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  สถาบันราชภัฏนครปฐม 
 ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต                                                                             
 (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     

 (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 - รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้แทนผู้บริหาร  
 - ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

- รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  

 

                                    



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562   
 

หน้า 42 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประวัติกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562  

หน้า 43 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ อายุ  44  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 เนติบัณฑิตไทย    เนติบัณฑิตยสภา 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้แทนคณาจารย์   
 - อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
  
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 - ทนายความอิสระ                   
 - ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
 - ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
 - กรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
 - กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
              
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก                   

 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562   
 

หน้า 44 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 
 
วัน เดือน ปีเกิด  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ อายุ  41 ปี 
 
ประวัติการศึกษา 

นิเทศศาสตรบัณฑิต     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
  

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้แทนคณาจารย์ 
- ประธานกรรมการโครงการศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
- อาจารย์ประจ า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- กรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร               
- อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย         
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการตรวจสอบสัญญาของกระทรวงคมนาคม วุฒิสภา  
- เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา  
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วุฒิสภา   

     
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  
 
                          
 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562  

หน้า 45 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช  
 
วัน เดือน ปีเกิด  16  เมษายน พ.ศ. ๒๕15 อายุ  48 ปี 
 
ประวัติการศึกษา 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา)    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา)   มหาวิทยาลัยบูรพา   
  

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้แทนคณาจารย์ 
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

   
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

 - คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา     
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์      
 - กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
 - ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์     
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  
 
                             

 

 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562   
 

หน้า 46 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์ 
 
วัน เดือน ปีเกิด  24 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕25 อายุ  38  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้แทนคณาจารย์ 
- กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- กรรมการกองทุนสุริยะ                                                     
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     

 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- กรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิจัย                                 
- กรรมการสรรคณบดีคณะครุศาสตร์        

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 - 
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หน้า 47 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย ์

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี 
 
วัน เดือน ปีเกิด  19  สิงหาคม พ.ศ. 2502 อายุ  61  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)   วิทยาลัยครูธนบุรี 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 - เกษียณอายุราชการ 
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้แทนคณาจารย์ 
 - ประธานโครงการครุยบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 - รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
 - รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 - ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    

  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก       
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หน้า 48 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
และผู้ช่วยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
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หน้า 49 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

เลขานุการสภามหาวทิยาลยั 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 
 
วัน เดือน ปีเกิด  3  มีนาคม  พ.ศ. 2510 อายุ  53  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- อาจารย์ประจ า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      

  
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 - ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก      
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หน้า 50 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 

 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล  อาจารย์อภิญญา  หนูมี 
 

วัน เดือน ปีเกิด  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐  อายุ  43  ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)    สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       

(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ     
(คอมพิวเตอร์)      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
- ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
- รักษาการหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
- รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
- ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
       

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับ 
 จัตุถาภรณ์ช้างเผือก                  
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หน้า 51 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
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หน้า 52 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 
 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนด 
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 ดังนี้ 

 1. ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา  
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ 
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับ               
ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆก็ได้ 
 3. ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน 
ของมหาวิทยาลัยและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 4. อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
 5. พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 
 6. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
หรือยกเลิกการสมทบ 
 7. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 8. พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งและถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์พิเศษ 
 9. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการ
ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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หน้า 53 จาก 106   
ส านักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 10. แต่งตั้ งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  
 11. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 12. ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 13. พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย               
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
 14. แต่งตั้ งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 15. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 
 16. ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น 
 17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ 
ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
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หน้า 54 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

สถิติเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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หน้า 55 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

จ านวนระเบียบวาระการประชุมในปี พ.ศ.2562 

คร้ังที่ ประธานแจ้ง 
ที่ประชุมทราบ 

อธิการบดีแจ้งที่
ประชุมทราบ 

สืบเนือ่ง เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เร่ืองอื่นๆ รวมวาระ 
การประชุม 

1/2562 4 1 - 7 4 1 17 
2/2562 2 3 3 5 2 1 16 
3/2562 2 - 1 11 5 1 20 

วิสามัญ 1/2562 - 1 - 1 - 2 4 
4/2562 - 1 - 4 2 1 8 
5/2562 4 - 1 8 2 1 16 
6/2562 1 - 3 4 3 1 12 
7/2562 1 - 1 11 5 1 19 
8/2562 2 - 1 10 1 2 16 
9/2562 3 - 1 8 1 1 14 

10/2562 3 - - 2 1 1 7 
วิสามัญ 2/2562 - - - 8 3 1 12 

11/2562 1 1 - 5 2 2 11 
วิสามัญ 3/2562 2 - - 11 2 1 16 

12/2562 - 1 - 8 1 1 11 
รวมทัง้หมด 25 8 11 103 34 18 199 
เฉลี่ย/เรื่อง 1.66 0.53 0.73 6.86 2.26 1.20 13.26 
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หน้า 56 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

  
 
 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุม 
รวมทั้งหมด 199 เร่ือง เฉลี่ยคร้ังละประมาณ 13 เร่ือง  
  - วาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ มีทั้งหมด 25 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 2 เรื่อง  
  - วาระอธิการบดแีจ้งที่ประชุมทราบ มีทัง้หมด 8 เรื่อง เฉลี่ยครั้งละ 1 เรื่อง 
  - วาระสืบเนื่อง มีทั้งหมด 11 เร่ือง เฉลี่ยคร้ังละ 1 เร่ือง  
  - วาระเพื่อพจิารณา มีทั้งหมด 103 เร่ือง เฉลี่ยคร้ังละ 7 เร่ือง  
  - วาระเพื่อทราบ มีทั้งหมด 34 เร่ือง เฉลี่ยคร้ังละ 2 เร่ือง  
  - วาระอื่นๆ มีทั้งหมด 18 เร่ือง เฉลีย่คร้ังละ 1 เร่ือง    
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ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 จ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประชุมในปี พ.ศ.2562 
ครั้งท่ี กรรมการสภาฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
(12 คน) 

กรรมการสภาฯ 
ผู้แทนผู้บริหาร 
(จ านวน 4 คน) 

กรรมการสภาฯ 
ผู้แทนคณาจารย์ 
(จ านวน 4 คน) 

กรรมการสภาฯ 
โดยต าแหน่ง 

(จ านวน 3 คน) 

รวม  
(23 คน) 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม  

คิดเป็นร้อยละ 
1/2562 10 4 4 3 21 91.30 
2/2562 9 4 4 3 20   86.95 
3/2562 11 4 4 3 22 95.65 

วิสามัญ 1/2562 10 4 4 3 21 91.30 
4/2562 9 4 4 3 20 86.95 
5/2562 10 4 4 3 21 91.30 
6/2562 10 4 4 3 21 91.30 
7/2562 10 4 4 3 21 91.30 
8/2562 11 4 4 3 22 95.65 
9/2562 11 3 4 3 21 91.30 

10/2562 11 3 4 3 21 91.30 
วิสามัญ 2/2562 9 3 4 3 19 82.60 

11/2562 9 1 4 3 17 73.91 
วิสามัญ 3/2562 12 4 3 3 22 95.65 

12/2562 9 4 3 3 19 82.60 
เฉลี่ย/คน 10.06 3.6 3.86 3 20.53 89.27 
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หน้า 58 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 – 12/2562 (มกราคม – 
ธันวาคม 2562) มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย ครั้งละประมาณ     
21 คน จาก 23 คน คิดเป็นร้อยละ 89.27 
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีทั้งหมด 12 คน เฉลี่ยเข้าร่วม
ประชุม คร้ังละ 10 คน  
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร มีทั้งหมด 4 คน เฉลี่ยเข้าร่วม
ประชุม ครั้งละ 4 คน 
  - กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้แทนคณาจารย์ มีทั้งหมด 4 คน เฉลีย่เข้าร่วม
ประชุม คร้ังละ 4 คน 
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง มีทั้งหมด 3 คน เฉลี่ยเข้าร่วม
ประชุม คร้ังละ 3 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562   
 

  

หน้า 59 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การขออนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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หน้า 60 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
 

อนุมัติ 
 1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (ขออนุมัติครั้งที่ 2 เพิ่มเติม) จ านวน 24,435,200 บาท 
 2. การขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานใหม่และขอขยายระยะเวลา 
การด าเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิม จ านวน 25,163,400 บาท 
 3. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทคงคลัง-บ.กศ. เพิ่มเติม การก่อสร้าง
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น จ านวน 45,000,000 บาท   
 4. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ซ่ึงประกอบด้วยแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภทคงคลัง-
บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 ของวิทยาลัยการดนตรี ซ่ึงขอปรับ
แผนการด าเนินงานใหม่ ภายใต้วงเงินเหลือจ่ายเดิมที่ขออนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 6,970,000 บาท โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งสิ้นเป็นเวลา 3 ปี 
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หน้า 61 จาก 106 
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การอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2562 
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หน้า 62 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
การอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลยั ในปี พ.ศ. 2562 

 
เห็นชอบ 

 1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
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การประกันคณุภาพการศึกษา ในปี พ.ศ.2562 
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การประกันคุณภาพการศึกษา ในปี พ.ศ.2562 
 

เห็นชอบ 
1. มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2562 (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน) 
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี

การศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร , ระดบัคณะ , ระดับหนว่ยงานสนับสนุน  
และระดับสถาบัน 
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การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 
ในปี พ.ศ.2562 
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การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัในปี พ.ศ.2562 

 
เห็นชอบ 

1. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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การแตง่ตั้งและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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การแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลยัในปี พ.ศ.2562 
 

อนุมัติแต่งตั้ง 
1. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน  ด ารงต าแหน่งคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  

ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566 
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การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้อธิการบดี 
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การเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี 
 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี 
 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562                 
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา                  
ให้ด ารงต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  ให้ด ารงต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                  
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563  
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การเสนอขออนุมัติแตง่ตัง้เพื่อด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
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จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปี พ.ศ.2562 มีดังน้ี 
ครั้งที ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย ์

1/2562 อาจารย์วิมลพรรณ  ปานช่วย (กฎหมายธุรกิจ)  รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
(การศึกษา) 

2/2562    
2/2562 อาจารย ์ดร.มงคล  สมกิตติกานนท์ (การศึกษา)   
2/2562 อาจารย์จีระพันธ์  อ่อนเถ่ือน (ดุริยางคศิลป์)   
2/2562 อาจารย์สายฝน  ทรงเส่ียงไชย (ภาษาอังกฤษ)   
3/2562  ผศ.ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 

(การศึกษา) 
 

3/2562 อาจารย์พีรวัจน์  มีสุข (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
3/2562 อาจารย์พรชัย  พรหฤทัย (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
3/2562 อาจารย์อังคาร  ปริญญาชัยศักดิ์ (การศึกษา)   
3/2562 อาจารย์ ดร.กรกฏ  เพ็ชร์หัสณะโยธิน            

(วิศวกรรมเคมี) 
  

3/2562 อาจารย์รัตนสุดา  สุภดนัยสร (ฟิสิกส์)   
3/2562 อาจารย์ ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณิน (อณูชีววิทยา)   
3/2562 อาจารย์หทัยรัก  ตุงคะเสน (ชีววิทยา)   
3/2562 อาจารย์ ดร.ชลพร  กองค า (การศึกษา)   
3/2562 อาจารย์ ดร.รวยทรัพย์  เดชชัยศรี (การศึกษา)   
3/2562 อาจารย์ ดร.ธรภัทร  เตชาภิรมย์             

(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
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ครั้งที ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย ์
4/2562 อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร (จุลชีววิทยา)   
4/2562 อาจารย์สุเมธ  พัดเอี่ยม (ทัศนศิลป์)   
4/2562 อาจารย์ ดร.พนัง  ปานช่วย (ดุริยางคศิลป์)   
4/2562 อาจารย์กชกร  ชิตท้วม (นาฏศิลป์)   
4/2562 อาจารย์พนัส  ต้องการพาณิช (ดุริยางคศิลป์)   
4/2562 อาจารย์ทิพย์วรรณ  หงกะเชิญ (ฟิสิกส์)   
4/2562 อาจารย์ชัยณรงค์  วิรุฬพัฒน์ (ทัศนศิลป์)   
4/2562 อาจารย์สุขนิษฐ์  สะสมสิน (ดุริยางคศิลป์)   
4/2562 อาจารย์พรรษา  ตระกูลบางคร้า (การศึกษา)   
4/2562 อาจารย์เอกราช  วรสุมทรปราการ (ทัศนศิลป์)   
5/2562  ผศ.ดร.รัศมี  ตันเจริญ (การศึกษา)  
5/2562  ผศ.ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์  

(ดุริยางคศิลป์) 
 

5/2562  ผศ.ดร.กิจจา  จิตรภิรมย์  
(สาธารณสุขศาสตร์) 

 

5/2562 อาจารย์สุรพงษ์  บ้านไกรทอง (ดุริยางคศิลป์)   
5/2562 อาจารย์สุธี  จันทร์ศรี (ดุริยางคศิลป์)   
5/2562 อาจารย์สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย (ดุริยางคศิลป์)   
5/2562 อาจารย์เชาวน์มนัส  ประภักดี (ดุริยางคศิลป์)   
5/2562 อาจาร์สายสุนีย์  อุลิศ (ภาษาอังกฤษ)   
5/2562 อาจารย์ชลีกาญจน์  จันทจ ารัสรัตน์ 

(ภาษาอังกฤษ) 
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ครั้งที ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย ์
5/2562 อาจารย์ ดร.พัชรีภรณ์  บางเขียว (การศึกษา)   
5/2562 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน (การศึกษา)    
5/2562 อาจารย์กานต์  คุ้มภัย (ทัศนศิลป์)   
5/2562 อาจารย์อารยา  วาตะ (ทัศนศิลป์)   
5/2562 อาจารย์อารี  รุ่งแสง (รัฐประศาสนศาสตร์)   
5/2562 อาจารย์ชาญวิทย์  เยาวฤทธา (ภาษาไทย)   
5/2562 อาจารย์สุพิชฌาย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา 

(ภาษาไทย) 
  

5/2562 อาจารย์ ดร.คมชวัชร์  พสูริจันทร์แดง (นาฏศิลป์)   
5/2562 อาจารย์ฤดี  กมลสวัสดิ์ (การศึกษา)   
5/2562 อาจารย์ชัชศรัณย์  จิตคงคา (ภาษาไทย)   
5/2562 อาจารย์จริยา  วิชัยดิษฐ (การศึกษา)   
5/2562 อาจารย์ ดร.ศุนิสา  ทดลา (การศึกษา)   
5/2562 อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม (การศึกษา)   
5/2562 อาจารย์วงศ์ทอง  เขียนวงศ์  

(ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์) 
  

6/2562 อาจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์  
(วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 

  

6/2562 อาจารย์ธวัชชัย  พงษ์สนาม (วิศวกรรมการผลิต)   
6/2562 อาจารย์ ดร.กัมปนาท  คูสิริรัตน์                

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  

6/2562 อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  ค าบุญ (ฟิสิกส์)   
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ครั้งที ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย ์
6/2562 อาจารย์อังค์วรา  ศรศิลป์  

(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 
  

6/2562 อาจารย์วิชุณ ี สารสุวรรณ (บริหารธุรกิจ)   
6/2562 อาจารย์ ดร.เพียรพิทย์  โรจนปุณยา (การศึกษา)   
6/2562 อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง 

(การศึกษา) 
  

6/2562 อาจารย์ภาษิต  ทินนาม (วิศวกรรมอุตสาหการ)   
6/2562 อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์ (วิศวกรรมวัสดุ)   
7/2562  ผศ.ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  

(นิเทศศาสตร์) 
 

7/2562 อาจารย์พิมพ์พิไล  ไทพิทักษ์ (นิเทศศาสตร์)   
7/2562 อาจารย์วรางคนางค์  สกุลวงศ์ (บัญชี)   
7/2562 อาจารย์อรรถวิทย์  เฉลียวเกรียงไกร 

(เศรษฐศาสตร์) 
  

7/2562 อาจารย์อุกฤต  คูหพันธ์ (บัญชี)   
7/2562 อาจารยภ์ัทิรา  มาศมาลัย (บริหารธุรกิจ)   
7/2562 อาจารย์สุพรรณิการ์  ชาค ารุณ  

(การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
  

7/2562 อาจารย์ปรียาภรณ์  สืบสวัสดิ์ (นิเทศศาสตร์)   
7/2562 อาจารย์ชาญฤทธ์ิ  เริงรณอาษา (ดุริยางคศิลป์)   
7/2562 อาจารย์ดุษฎี  เทิดบารมี (การศึกษา)   
7/2562 อาจารย์ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน์ (บริหารธุรกิจ)   
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ครั้งที ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย ์
7/2562 อาจารย์วิรัชต์  แสงดาวฉาย (นิเทศศาสตร์)   
7/2562 อาจารย์ ดร.อัครเดช  เกตุฉ่ า (การศึกษา)   
7/2562 อาจารย์วรรณลักษณ์  อินทร์จันทร์                     

(นิเทศศาสตร์) 
  

7/2562 อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ (ดุริยางคศิลป์)   
7/2562 อาจารย์สมภาศ  สุขชนะ (ดุริยางคศิลป์)   
7/2562 อาจารย์ธีรวัฒน์  รัตนประภาเมธีรัฐ                   

(ดุริยางคศิลป์) 
  

8/2562  ผศ.ดร.นิรันดร์  สุธีนิรันดร์ 
(การศึกษา) 

 

8/2562  ผศ.ชนินทร์  มณีด า                     
(กฎหมายมหาชน) 

 

8/2562  ผศ.ดร.ปราณีต  ม่วงนวล (ภาษาไทย)  
8/2562  ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ 

(การศึกษา) 
 

8/2562 อาจารย์ปาริชาติ  ม่วงศิริ (กฎหมายธุรกิจ)   
8/2562 อาจารย์จิรธัช  เอื้อศิริวัฒนชัย (กฎหมายอาญา)   
8/2562 อาจารย์ ดร.ลักษณา  เกยุราพันธ์ (การศึกษา)   
8/2562 อาจารย์ ดร.ณัฐมน  พันธ์ุชาตรี (การศึกษา)   
8/2562 อาจารย์ราชนิรันดร์  ดวงชัย  

(ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์) 
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ครั้งที ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย ์
8/2562 อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์  

(รัฐประศาสนศาสตร์) 
  

8/2562 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  โตประสี                     
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

  

8/2562 อาจารย์พีรนันท์  จันทมาศ (ทัศนศิลป์)   
8/2562 อาจารย์มนพัทธ์  พวงขุนเทียน (ท ศนศิลป์)   
8/2562 อาจารย์นฤวรรณ  ภัทรพงศ์ดิลก (เคมีอินทรีย์)   
8/2562 อาจารย์ ดร.มาลี  ลิขิตชัยกุล                     

(วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 
  

8/2562 อาจารย์ ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหา  
(วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 

  

8/2562 อาจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์  
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  

8/2562 อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ                         
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  

วิสามัญ 2/2562  ผศ.ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร 
(บริหารธุรกิจ) 

 

วิสามัญ 2/2562  ผศ.สายัณ  พุทธลา (ฟิสิกส์)  
วิสามัญ 2/2562 อาจารย์ ดร.มนัสวี  ศรีราชเลขา (นาฏศิลป์)   
วิสามัญ 2/2562 อาจารย์นันทวัน  จั่นเจ๊ก (ภาษาเขมร)   
วิสามัญ 2/2562 อาจารย์ปาณิสรา  เบ้ียมุกดา (ภาษาไทย)   
วิสามัญ 2/2562 อาจารย์ณัฐพล  เฟื่องอักษร (ดุริยางคศิลป์)   
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ครั้งที ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย ์
วิสามัญ 2/2562 อาจารย์พรทิพย์  เหลียวตระกูล                 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  

วิสามัญ 2/2562 อาจารย์ ดร.ปิยะ  รนต์ละออง                     
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

  

วิสามัญ 2/2562 อาจารย์ณภัทร  เตียววิไล (สาธารณสุขศาสตร์)   
วิสามัญ 2/2562 อาจารย์ ดร.สรีวันท์  วาทะวัฒนา (ดุริยางคศิลป์)   
วิสามัญ 2/2562 อาจารย์ ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล                 

(ดุริยางคศิลป์) 
  

วิสามัญ 2/2562 อาจารย์ ดร.ณัฐศรันย์  ทฤษฎีคุณ (ดุริยางคศิลป์)   
วิสามัญ 2/2562 อาจารย์วรพนธ์  ชีววรนนท์ตรี (การศึกษา)   
วิสามัญ 3/2562 อาจารย์อนุชัย  ถนอมสินรัตน์ (ภูมิศาสตร์)   
วิสามัญ 3/2562 อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ (สังคมวิทยา)   
วิสามัญ 3/2562 อาจารย์อรุณวรรณ  ชูสังกิจ (ภาษาอังกฤษ)   
วิสามัญ 3/2562 อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย (เคมีอินทรีย์)   
วิสามัญ 3/2562 อาจารย์ปณิตา  แจ๊ดนาลาว (บริหารธุรกิจ)   
วิสามัญ 3/2562 อาจารย์นพณัช  พวงมาลี (วิศวกรรมวัสดุ)   
วิสามัญ 3/2562 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ใจเย็น (บริหารธุรกิจ)   
วิสามัญ 3/2562 อาจารย์ณัฏฐ์  เดชะปัญญา (นิเทศศาสตร์)   
วิสามัญ 3/2562 อาจารย์กรองทอง  หีบโคกสูง (บริหารธุรกิจ)   

12/2562 อาจารย์วรัญญา  กิติวงศ์วัฒนชัย (ภาษาศาสตร์)   
12/2562 อาจารย์นเรศ  นิภากรพันธ์ (เศรษฐศาสตร์)   
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ครั้งที ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย ์
12/2562 อาจารย์สุวภัทร  ตั้งผลพูล                           

(เทคโนโลยีการจัดการ) 
  

12/2562 อาจารย์ณัฐกิตต์ิ  เหมทานนท์ (คหกรรมศาสตร์)   
 
จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 108 คน รองศาสตราจารย์ 11 คน  
และเห็นชอบให้เสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 1 คน ส่งผลให้มีคณาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 51.56 
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   การเสนอขออนุมัติหลักสูตร 
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จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัในปี พ.ศ.2562 

ครั้งท่ี รายชื่อหลักสูตร 
1/2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) 
วิสามัญ 

2/2562 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)  

วิสามัญ 
3/2562 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) 

วิสามัญ 
3/2562 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) 

วิสามัญ 
3/2562 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) 

วิสามัญ 
3/2562 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) 

วิสามัญ 
3/2562 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) 

วิสามัญ 
3/2562 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) 

 

จ านวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในปี พ.ศ.2562 มีจ านวน 8 หลักสูตร 
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 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศกึษาที่เรียนครบหลักสูตร 
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จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ปริญญา ในปี พ.ศ.2562 
 

อนุมัติ 
1. นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  

คร้ังที่ 1 – 5 รวมจ านวน 743 คน 
2. นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561 คร้ังที่ 1 – 8

จ านวน 8 รอบ รวมจ านวน 853 คน 
3. นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2561 คร้ังที่ 1 - 8 

จ านวน 8 รอบ ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คร้ังที่ 7 และประจ า
ภาคเรียนฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2560 ครั้งที่ 5 รวมจ านวน 1,874 คน 
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลยั 
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รายชื่อข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในปี พ.ศ.2562 

 
ข้อบังคับ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
พ.ศ.2562 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2562 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562 

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
คณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2562 

  
ระเบียบ 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2562 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย

บุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 
 

ประกาศ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการ 

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง จัดต้ังหน่วยตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตง่ตัง้ 
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งในปี พ.ศ.2562 
 

1. คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่ัง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
2. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ส่ัง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
3. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่ัง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
4. คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ส่ัง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
5. คณะกรรมการสภาวิชาการ ส่ัง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562 
6. คณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีเงินกองทุนพนกังานมหาวิทยาลัยและการปรับค่าจ้าง 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ส่ัง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
7. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่ัง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
8. คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่ัง ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 
9. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ส่ัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 
10. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ส่ัง ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 
11. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ส่ัง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
12. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ส่ัง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
13. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ส่ัง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 
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การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2561 

หน้า 89 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรในปี พ.ศ.2562 จ านวนทั้งสิ้น 33 หลักสูตร ดังนี้ 
 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2555 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2560 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
4. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2560 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2555 
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2559 
9. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2559 
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
11. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.2560 
13. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ.2560 
14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555 
15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2560 
16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2560 
17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2560 
18. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ.2561 
19. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ.2559 
20. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ.2561 
21. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฉบับปี พ.ศ.2561 
22. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ.2560 
23. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
24. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ.2560 
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25. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม ฉบับปี พ.ศ.2558 
26. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ฉบับปี พ.ศ.2560 
27. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ.2562 
28. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2559 
29. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
30. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.2562 
31. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2560 
32. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2562 
33. หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ.2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2561 

หน้า 91 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ระหว่างวนัที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ณ โรงแรมเดอะรเีจนท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จงัหวัดเพชรบรุี 

 
สรุปประเดน็ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ด้านบริหารจัดการ 
(1) ควรด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายตามแผนท่ีน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิด                   

ผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยก าหนดหน่วยงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน อาจเป็นการท างานร่วมกัน               
ของหลายหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้การแสวงหารายได้และการบริการวิชาการเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และควรมี
คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานเพื่อให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายด าเนินการด้วย 

(2) ควรพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นชุมชนต้นแบบตามศาสตร์ของพระราชา               
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ซึ่งจะเป็น             
การสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัยได้  

(3 )  ควรมีหน่ วยงาน จัดการเรื่ อ งทรัพย์ สินทางปัญญาจากงานวิ จัยอย่ า ง เป็นระบบ  
เพื่อช่วยเหลืออาจารย์ท่ีท าวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถจดสิทธิบัตรได้ 

(4) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มในการพึ่งพาตนเองมากขึ้น จึงควรมีการวางแผนจัดหารายได้ 
การบริหารจัดการทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในระยะยาว โดยรายได้อาจมาจาก                   
การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการและงานวิจัย ซึ่งจะสะท้อนถึง
คุณค่าของงานวิจัยท่ีท าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ การจัดต้ังศูนย์เฉพาะทางเพื่อส่งเสริมการหารายได้                           
ให้มหาวิทยาลัย เช่น การจัดท าหลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรพิเศษท่ีตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน                           
การจัดอบรมเรื่องการจัดเก็บภาษีท่ีดิน เป็นต้น โดยจัดท าข้อบังคับเพื่อให้ด าเนินการได้อย่างคล่องตัว ได้แก่ ข้อบังคับ
การจัดต้ังและการจัดการศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญา เช่น สัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร เพื่อก าหนดมาตรฐาน เนื้อหา 
หน่วยกิต และการบริหารจัดการงบประมาณ และควรจดทะเบียนกับกระทรวงการคลังตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
เพื่อให้สามารถรับงานได้  

(5) การเป็น Smart University ควรค านึงถึงส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพให้แก่คณาจารย์
และนักศึกษา ได้แก่ จัดท าระบบบริหารจัดการอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือให้ใช้ร่วมกัน
เป็นของส่วนกลางเพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน เป็นการบูรณาการศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องและประหยัด
งบประมาณ การจัดระเบียบสถานท่ีจอดรถ แก้ไขเส้นขาวแดง และท าทางเดินให้เป็นระเบียบ เป็นต้น  

(6) ควรศึกษาท าความเข้าใจระบบ Big Data เพื่อให้สามารถน าข้อมูลจาก Big Data ไปใช้
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ เช่น การจัดท าหลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้เรียน การท าวิจัย                  
โดยการน าข้อมูลจากชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยดูแลมาเป็นโจทย์วิจัย  
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(7) ควรสร้าง Green University เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเน้นการใช้วัสดุ
ธรรมชาติ มีแท่นชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

(8) ควรแก้ไขปัญหาการส่ือสารจากฝ่ายบริหารสู่ประชาคม โดยแสวงหาวิธีการส่ือสารให้รับทราบ
ปัญหาของมหาวิทยาลัยและวิกฤตการณ์ของวงการศึกษา เช่น ปัญหาผู้เรียนลดลง มหาวิทยาลัยเอกชนขายกิจการ
ให้จีน เพื่อหารือการแก้ปัญหาในระยะยาว  

(9) ควรพิจารณาปรับระบบการประเมินความดีความชอบแบบออนไลน์เนื่องจากท าให้เกิด 
การเปรียบเทียบ 

(10) ควรปรับแก้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมและการศึกษา และเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการมีการหมุนเวียนงาน เพื่อความ
คล่องตัวในการท างาน ควรให้บุคลากรอยู่ภายใต้สังกัดส านักงานสภามหาวิทยาลัย และก าหนดภาระงานให้ชัดเจน
เพื่อให้บุคลากรสามารถท าผลงานเพื่อด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้ด้วย 

(11) ควรก าหนดสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ให้ชัดเจน และให้ความส าคัญกับงานของสาขาวิชา 

ด้านวิชาการ 
(1) ควรปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning คือ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
(2) มหาวิทยาลัยต้องจัดการศึกษาภายใต้การศึกษา 4.0 โดยเน้นเรื่ องนวัตกรรม การสร้าง

นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้จริง 
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

(3) นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ สร้างโอกาส                       
สร้างอาชีพ สร้างการศึกษาให้คนทุกช่วงวัย ได้แก่ Reskill – Upskill ให้กับท้ังชุมชนและคณาจารย์บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย การท าหลักสูตรระยะส้ัน Non-Degree การจัดการเรียนการสอน Massive Open Online 
Courseware (MOOC) รวมถึงการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ต้องน าไปสู่การปฏิบัติ                         
โดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย ท้ังผู้บริหารและคณาจารย์  

(4) การจัดท าหลักสูตรใหม่ ต้องท าให้นัก ศึกษาท่ีตกค้างส า เร็จการศึกษาท้ังหมดก่อน                 
การพัฒนาหลักสูตรควรเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เช่น หลักสูตร
ส่งเสริมสุขภาพส าหรับสังคมผู้สูงอายุ หลักสูตรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตรปฐมวัยท่ีผลิตครูสอนปฐมวัยท่ีเช่ียวชาญ
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรส าหรับบุคคลวัยท างาน หลักสูตรต่อเนื่องจากอาชีวศึกษา หลักสูตรสหกิจศึกษา                            
เน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญมากขึ้น หลักสูตรเอกคู่ท่ีมีอาชีพท่ีสองรองรับ เป็นต้น 

(5) การพัฒนาหลักสูตร การจัดท าโครงการบริการวิชาการ หรืองานวิ จัยให้มี คุณภาพ  
ต้องค านึงถึง “Pain Point” โดยพิจารณาถึงความต้องการและปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเป้าหมาย คือ วิชาชีพ 
อุตสาหกรรม และนายจ้าง เพื่อท าให้หลักสูตรเกิดนวัตกรรมใหม่ มีความโดดเด่น สร้างรายได้ และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด เช่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องรู้  Pain Point ของระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้                   
ไปแก้ปัญหาได้ เป็นต้น 
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(6) ควรเน้น Outcome-based Education (OBE) หรือการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ โดยสร้างหลักสูตร
ท่ีเน้น OBE อย่างแท้จริง และออกนอกกรอบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
นานาชาติ 

(7) ควรพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและการก าหนดช่ัวโมงเรียนเพื่อการเรียน              
การสอนอย่างมีคุณภาพ การฝึกงานสหกิจศึกษาหรือร่วมกับผู้ประกอบการควรมีความชัดเจน 

(8) มหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยต้องมีส่วนในการปฏิรูปสังคมไทยเพื่อลดช่องว่างความเหล่ือมล้ า                   
โดยมุ่งเน้นการเกษตรและสร้างนวัตกรรมท่ีท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพของประชาชนในท้องถิ่นพัฒนามากขึ้น 

(9) ควรหาพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา              
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความร่วมมือทางวิชาการ จัดท าหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ  

(10) ควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้นักศึกษามีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพให้พร้อม                        
ต่อการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาของสังคม ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทักษะด้านดิจิทัล 

(11) เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปล่ียนไปเน้นนวัตกรรมโดยวัดจากผลลัพธ์ (Outcome) 
ความสามารถของบัณฑิตในการตอบสนองความต้องการของประเทศ ส่งผลต่อการท าหลักสูตรใหม่ ต้องค านึงถึง
ทักษะของบัณฑิตท่ีส่งผลต่อสังคม และต้องส ารวจความต้องการของตลาด การท าวิจัยต้องตอบโจทย์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสร้างนวัตกรรมได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจาก Big Data ท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ประเด็นของปัญหาได้  

(12) หลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศควรมีกรอบการสนับสนุนท่ีชัดเจน โดยเพิ่มศักยภาพคณาจารย์
บุคลากร และงบประมาณ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปด้วย 

(13) ควรส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ท าให้เกิดความเช่ียวชาญ
สูงขึ้น โดยน าศักยภาพของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากขึ้นไป
พัฒนาหลักสูตร โดยอาจมีการท างานร่วมกันของหลายศาสตร์ 

(14) ควรปรับเนื้อหาของวิชาศึกษาท่ัวไปให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและ
การประกอบอาชีพในอนาคต ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิชาชีพอื่น และมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา และอาจารย์ต่างคณะ 
รวมถึงความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างแท้จริง 

ด้านบุคลากร 
(1) ควรพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุน

ให้อาจารย์ท่ีเช่ียวชาญด้านการวิจัยเป็นผู้น าให้กับอาจารย์คนอื่น การส่งเสริมให้จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น การดึงศักยภาพคณาจารย์จากหลายคณะมาท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
Reskill – Upskill โดยส ารวจความต้องการพัฒนาของอาจารย์แต่ละสาขา เช่น ทักษะกระบวนการจัดการเรียน                
การสอน การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูและจิตส านึกการท างานเพื่อส่วนรวม ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประชาสัมพันธ์ ทักษะด้านภาษา กฎหมาย และสร้างความสามัคคี 

(2)  การ จัดอบรมควรเ ชิญวิทยากร ผู้มีความรู้และประสบการณ์มาร่วมกับคณาจารย์                             
ของมหาวิทยาลัย 

(3) ควรมีสวัสดิการลดค่าบ ารุงการศึกษาโรงเรียนสาธิตส าหรับบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
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ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
(1) ควรหาทุนวิจัยท้ังจากภาครัฐและหน่วยงานภายนอก โดยงานวิจัยต้องใช้ประโยชน์ได้จริง                 

เป็นงานวิจัยเชิงสร้างนวัตกรรมท่ีใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น การขับเคล่ือนประเทศสู่ศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจ                       
ท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) ผลิตน้อยแต่ได้มูลค่ามาก เป็นทิศทางนโยบายแนวคิด BCG 
Model ซึ่งน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น การเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อให้สามารถด าเนินการตามนโยบายและขอรับ                  
การอนุมัติงบประมาณแผ่นดินได้สูง 

(2) สืบเนื่องมาจากการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย  
มีตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ตัวช้ีวัด “ร้อยละของ
นักเรียนในท้องถิ่นพื้นท่ีเป้าหมายมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนร้อยละ 50 ขึ้น ไป” ซึ่ งมีผลการด า เนินง านไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย  
เป็นบทบาทหน้าท่ีของคณะครุศาสตร์ท่ีน าศักยภาพของบัณฑิตไปส่งเสริมสนับสนุนโดยเน้นโรงเรียนขนาดเล็ก 
ท างานร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกั ดรวมท้ังชุมชนท้องถิ่น โดยบูรณาการงานวิจัยท่ีเป็นไปตาม                       
ความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งอาจมีความจ าเป็นเร่งด่วนอื่นท่ีมหาวิทยาลัยต้องช่วยเหลือ  และ 
ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีตัวช้ีวัดท่ีต่ ากว่าเป้าหมายถึง 4 ตัวช้ีวัด เกี่ยวกับผลงานทางวิ ชาการ ผลงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อาจมาจากข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือน จึงควรตรวจสอบความถูกต้อง และ                
ควรระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินให้เกิดความชัดเจน   

(3) ควรเพิ่มข้อมูลด้านรางวัล ผลงานทางวิชาการ และส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์ เพื่อส่งเสริมและ
สร้างแรงจูงใจในการท างานทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ 

(4) ตัวช้ีวัดเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นพบว่า มีงานวิจัยจ านวนมาก 
แต่ขาดกระบวนการสังเคราะห์สร้างเป็นนวัตกรรมและน าไปใช้ จึงควรก าหนดเป็นแนวนโยบายเชิงกลยุทธ์ว่าให้มี
กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 

        (5) การพัฒนาบุคลากรในการจัดการวิจัย ควรเพิ่มทักษะการน าเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 
การเขียนงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การสร้างความเข้าใจในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และสร้างทักษะ                  
การเขียนบทความทางวิชาการแก่คณาจารย์ เนื่องจากงานวิจัย 1 ช้ิน สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท้ังระดับชาติ
และนานาชาติได้มากกว่า 1 บทความ เช่น จุดประสงค์ของงานวิจัย 1 ข้อสามารถเขียนเป็นบทความวิจัยได้                       
1 บทความ เป็นต้น 
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ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย และภาพกจิกรรม
ของสภามหาวทิยาลัย ในรอบป ีพ.ศ. 2562 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ. 2562 

---------------------------------- 
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งานวนัคล้ายวนัพริาลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยิวงศ์ (ช่วง บนุนาค) 
ระหว่างวนัที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-------------------------------- 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเ จ้าพระยา ไ ด้ จัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเ ด็จเ จ้าพระยา                       

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันท่ี ๑7 – ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2 โดยในวันท่ี ๑9 มกราคม              
พ.ศ. ๒๕๖2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี   
และร่วมถวายพวงมาลัยคล้องดาบ วางพวงมาลา สักการะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
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งานมุทติาจิต ๙๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.สายหยดุ จ าปาทอง  
ปูชนียบคุคลด้านการพฒันาการศกึษาไทย 

--------------------------------- 

 

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “สัมมนาการ เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การบริหารงานการศึกษา ” โดยมี                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการน าเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง “90 ปี 
ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ปูชนียบุคคลด้านการพัฒนาการศึกษาไทย” การแสดงและบรรเลงดนตรีโดยคณาจารย์และ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี การบรรยาย เรื่อง “การสะท้อนแนวคิดแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย จากประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัย และกล่าวสดุดี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งการจัดงานในครั้งน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง นอกจากน้ี
ยังมีพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ "ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง” และการบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์และมุมมองในการบริหาร
การศึกษา” และกล่าวอ านวยพรแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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พิธีพระราชทานปรญิญาบตัรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าปกีารศกึษา 2559 – 2560 

------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560 ในวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม
พระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวนรวมทั้งส้ิน 4,245 คน  
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พิธีถวายปรญิญากติตมิศักดิ์ แด่ พระธรรมวุฒาจารย์ 
ณ ศาลาอ านวยสุข วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวดัราชบุรี 

-----------------------------------------  

 
 
 
 
  

 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดพิธีถวาย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา แด่พระธรรมวุฒาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
ราชบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ณ ศาลาอ านวยสุข วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี โดย ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ผู้แทนจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย
ผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี 
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พิธีรบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ตั้ง  
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประกอบพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย         
สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ องค์การนักศึกษา 
บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ปฏิบัติหน้าท่ีอาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย 
หลังจากน้ัน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ได้ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เข้ารับพระบรมราชโองการแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่า งเป็น
ทางการ พร้อมกราบบังคมทูลส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวถึงแนวคิดและนโยบายการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย          
โดยให้สัตย์ปฏิญาณว่า “จะปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง เพื่อน าความก้าวหน้ามาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตลอดจนสังคม
ท้องถ่ินและประเทศชาติสืบไป” 
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หน้า 104 จาก 106 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

พิธีรบัสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคณุวฒุิของมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

--------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันจันทร์ ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบพิธีรับสนอง                 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมช้ัน 15 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าท่ีอาลักษณ์อ่านประกาศ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 ราย หลังจากน้ัน                   
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัวฯ และเข้ารับพระบรมราชโองการแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อย่างเป็นทางการ  
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การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

---------------------------------------------- 
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ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันท่ี 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษา
ราชการแทนอธิการบด ีน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ดร.พลสัณห์               
โพธิ์ศรีทอง นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ 
เศรษฐขจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และรวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจาก 4 สภา  น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลยั                         
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น ตัวแทน
จากสภาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ตัวแทนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                
และอาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ตัวแทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ นอกจากน้ี ยังมีการแบ่งกลุ่มเพื่อประชุม
ทบทวนงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และการบริหารมหาวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลของสภา
มหาวิทยาลัยกับการบริหารมหาวิทยาลัย จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมาย
กับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่” จากรองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา 
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