
 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ที ่3711/๒๕64 
เรื่อง ให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat)  

ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2565 
------------------------------------- 

        ตามที่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการสัมมนา
ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 256 5  
ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕65 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และโรงแรมสองพันบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น 

 

ในการนี้ เพื่อให้การจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  
มหาวิทยาลัยจึงขอให้บุคลากรตามรายชื ่อต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว
ข้างต้น 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยมหำวิทยำลัย 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ลนิดา    เกณฑ์มา   
๒. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ    บางเขียว  

5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า  

6. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา  

7. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ ์  

8. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม  

9. อาจารย์มรกต    ภู่ทอง  

10. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ์  

11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  

12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  

๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  

๑๔. อาจารย์ ดร.ธนิดา    สุจริตธรรม  

๑๕. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก  

1๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์  

1๗. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์  

1๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  

๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ  

๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์  

2๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน  

2๒. อาจารย์จันทรัศมิ์   สิริวุฒินันท์  

2๓. อาจารย์สิริชัย   เอ่ียมสอาด  



2๔. ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา  
2๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รงัสรรค์  บัวทอง  

2๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  

27. อาจารย์ ดร.พรรณา   ศรสงคราม  

28. อาจารย์ ดร.สุรินทร์   ผลงาม  

29. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช  

30. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว  

31. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  แจ้ดนาลาว  

32. นางสาววรรณด ี   อัศวศิลปกุล 

 33. ดร.วลินเนศวร ์   ธีรการุณวงศ์ 
 34. นายพิสิฐ    วงศ์วัฒนากูล 
 35. นางบุญเพ็ญ    หงษ์ทอง 
 36. นายสุวิทย ์    มุดทะเล 
 37. นายอภิชาติ    สิงห์ชัย 
 38. นายกิตติพงษ์   พ้ืนพรม 
 39. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร 
 

 หน้ำที่ 1. เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕65 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี และโรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
          2. น าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

๒. คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ    คชสิทธิ์ 
2. ดร.สายหยุด      จ าปาทอง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน 
4. ศาสตราจารย์นายแพทย์พยงค์   จูฑา 
5. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
6. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต    เพียรชอบ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ    ธารทัศนวงศ์ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร    ท่อแก้ว 
9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนิท   ชุนดี 
10. ดร.สุรฐั      ศิลปอนันต์ 
11. นายวรพงษ์     วรรณศิริ 
12. นายทนง      โชติสรยุทธ ์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา   รัตนภิญโญวานิช 
14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิบูลย์    วิฑูรย์ปัญญากุล 
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ   โชติกิจนุสรณ์ 
16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์    สิงห์ขจร 
17. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง 
18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทองเอม    สุ่นสวัสดิ ์
19. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อภิญญา   หนูมี 

https://bsru.net/profile/darut-pr/
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