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สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

ได้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสภาที่มีอ านาจหน้าที่ ควบคุมดูแล 
กิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เพื่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน ยุค ๔.๐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑม์า
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

สืบสานงานเดมิ ส่งเสริมงานใหม่
สร้างความม่ันใจสู่การเปน็

มหาวิทยาลยัแหง่อนาคตทีมี่คณุภาพ (SMART University)



ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประกอบพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธ์ิ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ องค์การนักศึกษา บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม             
ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ปฏิบัติหน้าท่ีอาลักษณ์อ่านประกาศ 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธ์ิ ได้ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรม                    
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เข้ารับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาอย่างเป็นทางการ พร้อมกราบบังคมทูลส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวถึงแนวคิดและนโยบายการด าเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัย 
โดยให้สัตย์ปฏิญาณว่า “จะปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อน าความก้าวหน้ามาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตลอดจนสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป”



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 มีมติในประเด็น
ส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เห็นชอบ และให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รับทราบ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ถึงวันที่  17 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์          
ประจ า (ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คือ อาจารย์สุริยา                 
อติวิทยาภรณ์

รับทราบ ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นประธานในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62                  
มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

อนุมัติ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
(ระดับช านาญการ) ดังน้ี

1) นางสาวบังอร          เหล่าปิ่นเพชร
2) นายอภิชาติ สิงห์ชัย
3) นางขวัญจิต            สงวนโรจน์
4) นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์

เห็นชอบ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่ง
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งน้ี 
ตั้งแต่ วันที่  29 ตุลาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดี

เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน และระดับสถาบัน

เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์                  
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             
รัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2560

อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 - 8 จ านวน 8 รอบ ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 7 และประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
ครั้งที่ 5 รวมจ านวน 1,874 คน



อนุมัติ 1) อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย ดังนี้

(1.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ธัชพงษ์ เศรษฐบุตร ด ารงต าแหน่ง              
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) อนุสาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (680202) ตั้งแต่วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(1.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) ตั้งแตว่ันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

2) อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย 
ดังนี้

(2.1) อาจารย์ ดร.มนัสวี  ศรีราชเลา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานาฏศิลป์ (8104) ตั้งแตว่ันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.2) อาจารย์ นันทวัน  จั่นเจ๊ก ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาเขมร (7102) ตั้งแตว่ันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.3) อาจารย์ปาณิสรา เบี้ยมุกดา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาไทย (7101) ตั้งแตว่ันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(2.4) อาจารย์ณัฐพล  เฟื่องอักษร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) อนุสาขาวิชาดนตรีสากล (810303) ตั้งแต่วันท่ี 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.5) อาจารย์พรทิพย์  เหลียวตระกูล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) ตั้งแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(2.6) อาจารย์ ดร.ปิยะ  รนต์ละออง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109) ตั้งแตว่ันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(2.7) อาจารย์ณภัทร  เตียววิไล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501) ตั้งแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(2.8) อาจารย์ ดร.สรีวันท์ วาทะวัฒนา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแตว่ันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.9) อาจารย์ ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแตว่ันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.10) อาจารย์ ดร.ณัฐศรันย์ ทฤษฎีคุณ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแตว่ันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.11) อาจารย์วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (650176) ตั้งแต่
วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562

3) ไม่อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการประเมิน   
ผลงานวิชาการไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ 

4) ไม่อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการ
ประเมินผลงานวิชาการไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ

รับทราบ ผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



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

ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวเดลินิวส์ 26 ตุลาคม 2562

องคมนตรีติดตามงานยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฎ

เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี เข้ารับฟังสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา                   
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ ตน เกิดเป็น                  
ยุทธศาสตร์กลางของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 2,407 
โครงการ ในพื้นที่ 4,810 หมู่บ้าน ซ่ึงเป็นสถิติที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่า และได้เข้าพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก             
อีกจ านวน 3,200 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,600 แห่ง นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศยังได้สร้างนวัตกรรมชุมชน                
ทางด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการขึ้นกว่า 1,500 รายการ อีกด้วย

“พล.อ.ดาว์พงษ์” ติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพฒันาท้องถิ่น   

ระยะ ๒๐ ปี ระบุ ๓๘ แห่ง น้อมน าพระราโชบายของในหลวง ร.๑๐ มาสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษา


