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สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงก�ร
อบรมเชิงปฏิบัติก�รครูอ�ส�สมัครสอน
ภ�ษ�และวัฒนธรรมไทยในต่�งประเทศ

2 คณะผู้บริห�รเสริมทัพ มบส. สำ�นักกิจก�รนักศึกษ� เข้�ร่วมก�รแข่งขัน
กีฬ�มห�วิทย�ลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 46 “ร�ชภัฏอุบลร�ชธ�นีเกมส์”

violet Frame

อ่านต่อหน้า 4

พิธีบวงสรวงเคร่ืองสงัเวยตามศาลต่างๆ ท้ัง 7 แห่ง 
และอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) เนื่องในสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรต ิ
และวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจําปี 2562
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Forward
กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

คณะผู้บริหาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะผู้บริหาร
ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจาย์ ฤดี กมลสวัสด์ิ
ผู้ช่วยคณบดี

 อาจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ�า่
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

คุณ อรณีุ คู่วิมล
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

ผศ.ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสด์ิ
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

อาจารย์ จันทรศัม์ิ สิรวุิฒนินัท์
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

ผศ.ดร.วุทธเิมธว์ เกือ้กอบ
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรม

ผศ.กติติยา รศัมีแจ่ม
รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ผศ.ประภาพรรณ หิรญัวัชรพฤกษ์
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและบริหำร

อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ 
คณบดี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

อาจารย์ ดร.มนสัวี ศรรีาชเลา
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและสื่อสำรองค์กร

อาจารย์ ดร.จรยิภารณ์ เจรญิชีพ
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำรทำงสังคม

2 คณะผู้บริหาร
เสริมทัพงานบริหาร มบส.
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BSRU Spot
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ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

ส�านักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 46 “ราชภัฏอบุลราชธานเีกมส์”

วันที่ 20 มกราคม 2562  สำานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยงานกีฬาและส่งเสริมสขุภาพ นำานกักีฬาตัวแทนมหาวทิยาลัยกว่า 180 คน เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที ่46 “ราชภัฏอุบลราชธานเีกมส์” ภายใต้แนวคดิ 
“กีฬาเพ่ือการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
จ.อบุลราชธาน ี ทัง้สิน้ 17 ชนดิกีฬา ได้แก่ เซปักตะกร้อ เปตอง กรีฑา ว่ายนำา้ แบดมินตัน เทควนัโด 
เทเบิลเทนนิส มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด เอแมท เพาะกาย ครอสเวิร์ด 
หมากกระดาน ฟตุบอล แฮนด์บอล และดาบไทย 

 โดยทัพนักกีฬาจาก มบส. คว้า 4 เหรียญรางวัล ได้แก่
  - เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นำ้าหนักเกิน 67 กิโลกรัม ไม่เกิน 
71 กิโลกรัม (ชาย) 
นายธีรภัทร์ ปัญญาทอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 

  - เหรียญเงิน กีฬาเอเเมท คู่ผสม 
นายศราวุธ อุทัยโรจนรัตน์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
นางสาวกัญญารัตน์ รอดราษฎร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  - เหรียญทองแดง กีฬาเอแมท คู่ชาย 
นายกิตติศักดิ์ สาครข�า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
นายธีระพัฒน์ จันทร์ทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

  - เหรียญทองแดง กีฬาเอแมท (บุคคลเดี่ยวหญิง)
นางสาวกัญญารัตน์ รอดราษฎร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ได้อันดับที่ 59 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วน
เจ้าเหรียญทองได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คว้าอันดับ 1 ไปครอง l
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violet Frame
กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

พธิบีวงสรวงเคร่ืองสงัเวยตามศาลต่างๆ ทัง้ 7 แห่ง และอนุสาวรีย์ 
สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์ (ช่วง บนุนาค) เน่ืองในสปัดาห์
แห่งการเชดิชูเกยีรติ และวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรสีริุยวงศ์ (ช่วง บนุนาค) ประจ�าปี 2562 
วันที่ 19 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีบวงสรวงเครื่องสังเวยตามศาลต่างๆ ทั้ง 7 แห่ง และอนุสาวรีย์ 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ชมรมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนสาธิต เจ้าหน้าที่ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ โดยขบวนเชิญพวงมาลาเดินทางมา
จากสนามฟตุบอล เข้าสูล่านอนสุาวรีย์และเข้าสูพ่ธิกีารวนัคล้ายวนัพริาลยัสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ช่วง บนุนาค) ภายในงานประกอบด้วย 
การถวายพวงมาลัยคล้องดาบ พิธีถวายพวงมาลา การรำาถวายมือ จากสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิธีมอบโล่
เกียรติยศแก่ผู้ทำาช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย พิธีมอบทุนการศึกษา การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาธิต และการแสดงละครเสภา เรื่อง ขุนช้าง
ขุนแผน ตอน ขุนแผนฟันม่าน ซึง่มีคณะผูบ้ริหาร คณาจารย์ นกัศึกษา นกัเรียนโรงเรียนสาธติ และแขกผูมี้เกียรติมากมาย อาทิ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะผูบ้รหิารและคณาจารย์จากกลุม่ประเทศอาเซยีน เป็นตน้ ทัง้นีม้กีจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในสปัดาห์แห่งการเชดิชเูกยีรต ิและ
วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วงบุนนาค) ประจำาปี 2562 ดังนี้ 

วนัที ่13 มกราคม 2562 กิจกรรมงานเดิน - วิง่ การกุศล บ้านสมเด็จ 
คร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ - กรุงธนฯ เช่ือมสองแผ่นดิน ชงิถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ดูแลประสานงานโดย สาขา
วิชาพลศึกษาและนนัทนาการ สำานกักิจการนกัศึกษา และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

วนัที ่17 มกราคม 2562 กิจกรรมนทิรรศการและเสวนา มหาบุรุษรัตโนดม 
ช่วง บุนนาค : แบบอย่างของผู้มีคุณธรรมและผู้นำาการเปลี่ยนแปลงใน
สยามประเทศ ดูแลประสานงานโดย รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน และคณะกรรมการวิชาการ

วันท่ี 17 มกราคม 2562 กิจกรรมการประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ดูแล
ประสานงานโดย สำานกัศิลปะและวฒัธรรม

วันที่ 14 - 15 มกราคม 2562 กิจกรรมการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ประจำาปี 2562 หรือ “BSRU Thailand band competition 2019” ดูแล
ประสานงานโดย วิทยาลัยการดนตรี
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วันที ่ 18 มกราคม 2562 กจิกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชงิถ้วยพระราชทาน ดูแลประสานงานโดย 
อาจารย์นเรศ นภิากรพนัธ์

วนัที ่18 มกราคม 2562 กิจกรรมการแสดงละครนอก เร่ือง สุวรรณสงัข์
ชาดก (สังข์ทอง) ตอน หกเขยหาปลา ดูแลประสานงานโดยสาขาวิชา
นาฏยศิลป์ศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

วันที ่17 มกราคม 2562 กิจกรรมงานมหกรรมศิลปวฒันธรรมระดับชาติ
และนานาชาติ ฝ่ังธนบุรี คร้ังที ่1 ดูแลประสานงานโดย สำานกัศิลปะและ
วฒันธรรม สำานกัวเิทศสมัพนัธ์และเครือข่ายอาเซยีน และวทิยาลัยการดนตรี

วนัที ่18 มกราคม 2562 กจิกรรมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุง่เพือ่แสดง
การเชิดชเูกียรต ิสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสยุวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ดูแล
ประสานงานโดย อาจารย์วิเชียร ทุวลิา และสำานกักจิการนกัศึกษา

วันที่ 18 มกราคม 2562 กิจกรรมการฉายภาพยนตร์ผลงานของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย และกิจกรรมการฉาย
ภาพยนตร์ยาว เร่ือง “เณรกระโดดก�าแพง” และเสวนากับผู้กำากับ 
คุณบุญส่ง นาคภู่ ดูแลประสานงานโดย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะลา

วันที่ 18 มกราคม 2562 กิจกรรมการอบรม การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 และกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา 
ดูแลประสานงานโดย อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ

วันท่ี 18 มกราคม 2562 กิจกรรมบริการผลิตภณัฑ์จากงานวจิยัและสาธติ
การทำาไอศครีมจากงานวิจยั  ดูแลประสานงานโดย ผศ.ดร.ปฏิวทิย์ ลอย
พิมาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์ 
ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วันที่ 18 มกราคม 2562 กิจกรรมนิทรรศการผลงานศิลปะ “จินตนาการ
บ้านสมเด็จฯ” ของศิลปินรับเชญิ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบัุน ระดับปริญญาโท
ศิลปกรรม และกิจกรรมศิลปะรำาลึกถึงเจ้าพ่อ ดูแลประสานงานโดย
รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล และนายภัทร เพิกแสง ประธานนักศึกษา 
ศิลปกรรม รุ่น 6

วันที่ 19 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม
ออกบูธ “ผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยของนักศึกษาสู่ผลิตภัณฑ์
จรงิ”  จากสาขาวชิาผูป้ระกอบการอาหาร ดูแลประสานงานโดย อ.ณัฏฐกิตต์ิ 
เหมทานนท์ กิจกรรมออกบูธ “หมอยาไทย” จากสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย ดูแลประสานงานโดย อ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย และ กิจกรรมบูธ 
“บรกิารเครือ่งด่ืมสมุนไพรเพือ่สุขภาพ” จากสาขาวิชานวตักรรมการ
จัดการเกษตรและซัพพลายเชน ดูแลประสานงานโดย อ.ปณิตา 
แจ้ดนาลาว

วันที่ 19  มกราคม 2562 พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและรูปเสมือน
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เนื่องในวาระครบ 
150 ปี การเป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ดูแลประสานงานโดย สำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

วันที่ 19 มกราคม 2562 กิจกรรมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน 
ยกศร ดูแลประสานงานโดย สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมสาสตร์
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กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Recent news

วันที่ 6 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
นำาโดย น.ส.สุรัสวดี ศรีสำาราญ ประธานคณะกรรมการดำาเนินงาน 
จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ การเสวนาวิชาการ 
เร่ือง บทบาทราชภัฏกับการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมี ผศ.ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นประธานเปิดโครงการ และเป็นวิทยากร เสวนาบนเวที ร่วม
กับ นายพิภพ บุญธรรม อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำาเภออู ่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผศ.ดร.วุทธิเมธว์ เก้ือกอบ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
และอาจารย์ชาตรี ลุนดำา นักวิชาการอิสระ เป็นผู้ดำาเนินรายการ 
ร่วมกับ น.ส.จิตรานุช แก้วบัวดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีนายกเทศบาลตำาบลขุนพัดเพ็ง กำานัน
ตำาบลสระยายโสม ผู้นำาชุมชน ส่วนราชการในท้องถ่ิน ประชาชน 
และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ท่ามกลางบรรยากาศการเสวนา
ประเด็นปัญหาของท้องถ่ิน แนวทางการสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาท้องถ่ิน ระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน รวมทั้งการ
พูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง วิทยากรผู ้เสวนาบนเวที และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนา ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัด
สุพรรณบุรี l

ระหว่างวนัท่ี 12 – 16 ธนัวาคม 2561 สำานกัศิลปะและวฒันธรรม จดัโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยใน
ต่างประเทศ ให้กับนกัศึกษาทีผ่่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครฯ 
ซึง่สามารถ นำาความรู้ทางด้านทกัษะการสอนภาษาไทย ดนตรี นาฏศิลป์ 
และวัฒนธรรมไทย ไปถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่เยาวชนไทยใน
ต่างประเทศได้ พร้อมทัง้ปลูกฝังให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการตระหนกัถงึคุณค่า
ของภาษา และวฒันธรรมไทย อกีทัง้เป็นการส่งเสริม อนรัุกษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ช้ัน 11 อาคาร 27 l

วันที่ 7 มกราคม 2562 รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล ประธานหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับรางวัล “เชิดชูศิษย์เก่า
เพาะช่างดีเด่น” ประจำาปี 2561 จากสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง ใน
พระอุปถัมภ์พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ณ หอประชุม
กรมสรรพาวุธทหารบก บางซื่อ กรุงเทพฯ สำาหรับรางวัลดังกล่าว 
เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ได้สร้างคุณูปการให้แก่
เพาะช่าง โดยนำาความรู้ ทักษะ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ภารกิจ จนเป็นผลสำาเร็จแก่ส่วนตัวและสถาบัน รวมถึงประเทศชาติ 
และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป l

ศูนย ์ ก ารศึ กษาอู ่ ทองทวารว ดี  จั ด
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์
การเสวนาวิชาการ เร่ือง บทบาทราชภัฏ
กับการพัฒนาท้องถิ่นสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครสอน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล รับรางวัล “เชิดชู
ศิษย์เก่าเพาะช่างดีเด่น” ประจําปี 2561วนัจนัทร์ท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 สำานกัวเิทศสมัพนัธ์และเครือข่ายอาเซยีน 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“Laboratory learning: Engaging students in science with experiments 
and practical work” โดยมี ผศ.ดร.วเิชียร อนิทรสมพนัธ์ คณบดีคณะ
ครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดสมัมนา วทิยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. 
Manjula D. Sharma ผูเ้ช่ียวชาญด้านฟิสกิส์ศึกษา ซึง่มีผลงานตพีมิพ์
มากกว่า 100 งานวจิยั จาก School of Physics, University of Sydney 
ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้มี คณาจารย์ และนักศึกษาให้ความสนใจ
เข้าร่วมเป็นจำานวนมาก ณ ห้องประชุมคณะวทิยาการจดัการ อาคาร 7 
ชัน้ 15 มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

สํ า นั ก วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ ์ แ ล ะ เ ค รื อ ข ่ า ย
อาเซียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ ้าพระยา ร ่วมกับ 
ศูนย ์ความ เป ็น เ ลิศด ้ านฟ ิสิกส ์ แห ่ง
ประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“Laboratory learning: Engag-
ing students in science with 
expe r iments  and  p rac t i ca l 
work”
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วนัที ่9 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ทำาบุญตกับาตรพระสงฆ์ 35 รูป ในโครงการอนรัุกษ์สบืสาน
วัฒนธรรมไทย  “งานปีใหม่ ประจ�าปี 2562”  โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษา ร่วมทำาบุญตักบาตรเพือ่เสริมสร้าง
ศิริมงคล ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ ในเวลา 08.09 น. จัดพิธีบวงสรวง 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เนือ่งในวาระการจดั
โครงการอนรัุกษ์สบืสานวฒันธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 
ณ ศาลสมเด็จเจ้าพระยาศรีสริุยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวทิยาลัยราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในเวลา 09.00 น. มีการประชมุคณาจารย์ และ
บุคลากร ในโครงการอนรัุกษ์สบืสานวฒันธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ
ปีใหม่ 2562 พร้อมจบัรางวลัสร้อยคอทองคำา มอบโล่ และเกียรติบัตรต่างๆ 
โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีทีผ่่านมาและรับฟังข้อเสนอ
แนะจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียนที ่2/2561 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชัน้ 4 และในเวลา 17.00 น. 
จดังานเล้ียงสงัสรรค์ วนัปีใหม่ ประจำาปี 2562 (Colorful Party Theme)  
เนือ่งในโครงการอนรัุกษ์สบืสานวฒันธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
2562 โดยมี ผศ.ดร.ลนิดา เกณฑ์มา อธกิารบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย
คณะผูบ้ริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงาน ทัง้นีภ้ายในงานมีการ
จบัฉลากของขวญัปีใหม่จากมหาวทิยาลัย พร้อมมอบรางวัลผูท้ีแ่ต่งกาย 
Colorful Party Theme ได้โดดเด่น และรับฟังการบรรเลงดนตรีพร้อมการ
แสดงต่างๆ จากคณาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษา ณ หอประชมุ อาคาร 
1 ช้ัน 4  l

วนัท่ี 11 มกราคม 2562 ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 
และ ผศ.อคัรนนัท์ อศัวรัชต์โภคนิ รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการในการประชมุ
วิชาการและนำาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 6 
ประจำาปี 2562 ณ ห้องประชุมปัทมาพร มหาวทิยาลัยปทมุธาน ีl

วนัที ่14 มกราคม 2562  “วงดนตรอีนนัดา”  ตัวแทนแขนงวิชาดนตรี
แจ๊ส ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เข้าร่วมการแสดงในงาน “เทศกาลดนตร ีอดุมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 1” นำาทีมโดย นายณัฐพล เจริญงามวงศ์วาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วทิยาลยัการดนตรี จดัโดย มรภ.อบุลรสชธานี 
ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ีl

วนัท่ี 11 มกราคม 2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การตรวจข้อสอบผ่านสมาร์ทโฟนด้วย
แอปพลิเคชัน ZipGrade โดยมี รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ วทิยากร
โดย ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ ทั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ เป็นจำานวนมาก ณ ห้อง 985 อาคาร 9 ชั้น 8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จัดงานปีใหม่ ประจําปี 2562 บัณฑิตวิทยาลัย เข ้าร ่วมประชุมคณะ

กรรมการเครือข ่ายความร ่วมมือทาง
วิชาการในการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 6

“วงดนตรอีนันดา” ตัวแทนแขนงวชิาดนตรี
แจ๊ส ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการ
ดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วม
การแสดงในงาน “เทศกาลดนตรี อดุมศกึษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1”

คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
ตรวจข้อสอบผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอป
พลิเคชัน ZipGrade
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วนัที ่22 มกราคม 2562 มหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบุรี นำาโดย ผศ.ชดิชาย 
ดวงภมร รองอธกิารบดี พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร และบุคลากร ได้เข้า
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี 
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธกิารบดี พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร คณาจารย์
และบุคลากร ให้การต้อนรับ และการบรรยายเร่ือง การขับเคลือ่นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนนิงานของหน่วยภาครัฐ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา อธกิารบดี ผศ.ลาวลัย์ ฟุง้ขจร รองอธกิารบดี และ อาจารย์ 
ดร.เพญ็พร ทองคำาสุก ผูช่้วยอธกิารบดี ซึง่การศึกษาดูงานในคร้ังนี ้ได้
ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ในด้านต่างๆ เกีย่วกับการดำาเนนิการในด้านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนนิงานของหน่วยภาครัฐ 
เพือ่นำาความรู้ทีไ่ด้รับในคร้ังนีม้าปรับใช้กับการทำางานให้ดีข้ึนต่อไป l

วันท่ี 16 มกราคม 2562 ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์จัดการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 
โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม 
พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ได้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
แก่คณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ l

ระหว่างวันท่ี 10 – 12 มกราคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ ประสานความร่วมมือกับองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ จดัโครงการพฒันานสิติสูก่ารบริการวชิาการด้านวทิยาศาสตร์ 
ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำาปี 2562 ณ กระทรวง
วทิยาศาสตร์ ทำาเนยีบรัฐบาล และจตุัรัสวทิยาศาสตร์ จามจรีุสแควร์ โดย
มีเยาวชนและประชาชนจำานวนมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้าง
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และการสื่อสารให้ความรู้กับเด็กและ
ประชาชนโดยท่ัวไป ทัง้นีท่้านผูอ้ำานวยการพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยและกลุ่มผู้บริหารได้แสดงความประสงค์ในสร้างเครือข่าย
ด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกันต่อไป l

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าศึกษา
ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ฝ่ายวิชาการ ร ่วมกับ คณะครุศาสตร ์
จั ดการปร ะชุ มคณะกรรมการ พัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ กั บ อ ง ค ์ ก า ร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์แห ่งชาติ  จัด
โครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการ
ด ้ านวิ ทย าศาสตร ์  ใ นง านถนนสาย
วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจําปี 2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 สำานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ Dong-Ah 
Institute of Media and Arts (DIMA) จัดโครงการเรียนภาษาเกาหลี
ผ่านวัฒนธรรม K-Pop คร้ังที่ 3 (The 3rd DIMA-BSRU K-Pop 
Camp) กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ 
ผูอ้ำานวยการสำานกัวเิทศสมัพนัธ์ฯ โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พฒันโยธนิ 
รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมผู้บริหาร และนัก
ศึกษาแข้าร่วมโครงการเป็นจำานวนมาก ทั้งนี้มีการแสดงจากสาขา
วิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการแสดง
จาก DIMA ณ Concert Hall อาคาร 27 ช้ัน 16 l

สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
ร่วมกบั Dong-Ah Institute of Media 
and Arts (DIMA) จัดโครงการเรียน
ภาษาเกาหลีผ่านวัฒนธรรม K-Pop 
คร้ังท่ี 3 (The 3rd DIMA-BSRU 
K-Pop Camp)



1 - 31 มีนาคม 2562 : 9

วนัที ่ 24 มกราคม 2562 มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สนับสนุนในการใช้พื้นที่แก่ สำานักงานเขตธนบุรี จัดประชุมเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ถ่ายทอดความรู้ ข่าวสาร การแต่งกาย และการขับข่ีท่ี
ถูกต้องตามกฏหมาย ให้กับผู ้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 ช้ัน 1 l

วันท่ี 16 มกราคม 2562 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ ้าพระยา จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร 
“ทอดน่อง...ล่องเรอื เพือ่ความเข้าใจกรงุธนบุร”ี คร้ังท่ี 34 ตามเส้นทาง
คลองบางหลวง คลองบางกอกน้อย คลองบางขุนศรี โดยมีผูเ้ข้าร่วม
สญัจรจาก 6 ประเทศได้แก่ ประเทศฮงัการี ประเทศตรุกี ประเทศอติาลี 
ประเทศอนิโดนเีซยี สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจนี 
เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิถีชวิีตของชมุชนสองฝ่ังคลอง ศึกษา
พืน้ทีท่างประวัตศิาสตร์ เรียนรู้ศิลปวฒันธรรม ณ วดัอรุณราชวราราม 
ราชวรมหาวิหาร วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร และชมการแสดง
หุ่นละครเลก็ ณ บ้านศิลปิน คลองบางหลวง อนัจะเป็นประโยชน์ในการ
สร้างองค์ความรู้ และเพือ่เป็นการเผยแพร่วฒันธรรมไทย ให้ผูเ้ข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้ ถึงการอนรัุกษ์และสบืสานศิลปวฒันธรรมไทยให้คง
อยู่สืบไป l

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สนับสนุนในการใช้พ้ืนท่ีแก่ สํานักงานเขต
ธนบุรี  จัดประชุมเ พ่ือประชาสัมพันธ ์
ถ ่ายทอดความรู ้ข ่าวสารแก ่ผู ้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์สาธารณะ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ
วัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง...ล่องเรือ 
เพ่ือความเข้าใจกรุงธนบุรี” คร้ังที่ 34

วันที่ 23 มกราคม 2562 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบริการและข้อมูล เรื่อง 
“ทบ.17 ไม่ย่ืน ไม่จบ นะจ๊ะ” ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 4 และผู ้
ที่สนใจ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในข้ันตอนการเตรียมตัว
ก่อนสำาเร็จการศึกษา การย่ืนคำาร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียน
สุดท้าย (ทบ.17) และการขอใบรับรองต่าง ๆ  วิทยากรโดย บุคลากร
จากสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ อาคาร 10 ช้ัน 8 
ห้อง 1081 l

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัด
โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการ
บริการและข้อมูล เรื่อง ทบ.17 ไม่ย่ืน ไม่จบ 
นะจ๊ะ” ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 4 และผู้ที่
สนใจ

วนัที ่ 17 มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาอูท่องทวารวดี มหาวิทยาลัย
ราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำาโดย อาจารย์ ดร.เพญ็พร ทองคำาสกุ 
รักษาการผูอ้ำานวยการศูนย์อูท่องทวารวดี จดังานทำาบุญปีใหม่ ประจำาปี 
2562 เพือ่ให้เกิดความเป็นสริิมงคล ประสบความสำาเร็จ สมบูรณ์และเกิด
ความก้าวหน้าม่ันคงแก่มหาวทิยาลัย และเป็นการสร้างขวญักำาลงัใจให้
กับคณาจารย์และบุคลากร โดยมี ผศ.ดร.ชลติ วณิชยานันต์ รองอธกิารบดี 
เป็นประธาน พร้อมผูบ้ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษาเข้าร่วมงาน 
ทัง้นีไ้ด้ลงพืน้ทีต่ดิตามผลการก่อสร้างอาคารหอพกันกัศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ณ ศูนย์การศึกษาอูท่องทวารวดี จงัหวดัสุพรรณบุรี l

ศูนย์การศึกษาอู ่ทองทวารวดี จัดงาน
ทําบุญปีใหม่ ประจําปี 2562
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วันท่ี 25 มกราคม 2562 สำานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Road 
Show ให้ความรู้เร่ืองโลหิตและการบริจาคโลหิต เพิ่มยอดการบริจาค
โลหิตในสถาบันการศึกษา และการบรรยายเร่ือง “โลหิตและการ
บริจาคโลหิต” โดย คุณสรชา รุจิรงค์นางกูล หัวหน้างานจัดหา
ผู้บริจาคโลหิต สนทนาสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจสำาหรับการเร่ิม
ต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต โดย คุณต๊ะ - พิภู พุ่มแก้วกล้า มีกิจกรรมจาก
นักร้อง The Voice Thailand Season 5 ได้แก่ คุณโอบ โอบขวัญ 
ก่ิงหลักเมือง และคุณเก่ง กิตติพงษ์ พานแสง ณ หอประชุม อาคาร 1 
ชั้น 4 l

วนัท่ี 25 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.พนอเนือ่ง สทุศัน์ ณ อยุธยา 
ผูอ้ำานวยการสถาบันวจิยัและพฒันา ดร.เพญ็พร ทองคำาสกุ รักษาการผู้
อำานวยการศูนย์การศึกษาอูท่องทวารวดี อาจารย์สรสินธุ ์ฉายสนิสอน รอง
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าโครงการวิจัยเร่ือง 
“แอปพลิเคชันเพื่อบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวอ�าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ีโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” โดยได้รับทนุ
สนบัสนนุการวจิยัจากสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) และ
เครือข่ายวจิยัอดุมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าพบ นายเสกสรร ถนอมกิตติ 
นายอำาเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในการส่งมอบผลผลิตจากงานวิจัย 
แอปพลิเคชนั “U-Thong” เพือ่ใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่วของ
อำาเภออูท่อง และเวลา 11.00 น. เข้าพบ ดร.สมจนิต์ ชาญกระบ่ี ผูจ้ดัการ
สำานักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) ในการส่งมอบผลผลิตจากงานวิจัย
แอปพลเิคชัน “U-Thong” เพือ่ใช้ในการส่งเสริมกจิกรรมของสำานกังาน
พืน้ทีพ่เิศษ 7 (อพท.7) ต่อไป l

สํ า นั ก กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  ร ่ ว ม กั บ 
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Road Show 
ให้ความรู้เร่ืองโลหิตและการบริจาคโลหิต

สถาบันวิ จัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา ส ่งมอบ
ผลผลิตจากงานวิ จั ย  แอปพลิ เคชั น 
“U-Thong” เพื่อใช้ในการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเท่ียวของอําเภออู่ทอง

วันที ่29 มกราคม 2562 งานประกันคณุภาพการศึกษา มหาวทิยาลยั
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“การเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถึงความ
ส�าคัญในการด�าเนินงานการบริหารความเส่ียง” โดยมี ผศ.ดร.
อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ 
การบรรยาย เร่ือง “การเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจและ
ตระหนักถงึความส�าคัญในการด�าเนนิงานการบรหิารความเส่ียง” 

วิทยากรโดย ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ ที่ปรึกษากรรมการ
บริหารความเส่ียงและกรรมการกำากับการบริหารความเส่ียง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อดังนี้
1. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. ตัวอย่างการระบุความเสี่ยงในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมีแบบทดสอบการประเมินความเสี่ยง
 - การหาความเสี่ยงสำาคัญด้านปฏิบัติงานของหน่วยงาน (key 
Risks) จากสภาพแวดล้อมการเปล่ียนแปลงแผนกลยุทธ์ ภัย ปัญหา
  - การประเมินความเสี่ยง (โอกาสและผลกระทบ) หลังจากใช้
มาตรการควบคุม/ลดผลกระทบท่ีมีอยู ่ในปัจจุบัน (Existing 
Controls)
 - การจดัทำาแผน/มาตรการตอบสนองเพือ่ป้องกันและลดผลกระทบ
ในกรณีที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่องค์กรจะยอมรับได้
และการบรรยายด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย อาจารย์ 
ดร.เพ็ญพร ทองคำาสุก ผู้ช่วยอธิการบดี โดยมีหัวข้อดังนี้ 
 1. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม 
 2. การมีส่วนร่วมการติดตามกิจกรรม/โครงการ เพื่อการควบคุม
และการจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 l

งานปร ะ กันคุณภาพการศึ กษา  จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญในการดําเนินงานการ
บริหารความเส่ียง”
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วันที่ 30 มกราคม 2562 สำานักกิจการนักศึกษา โดยศูนย์สนับสนุน
นักศึกษาพิการ (DSS.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จัดโครงการสานสัมพันธ์รุ ่นพี่ รุ ่นน้อง ประจำาปีการศึกษา 2561 
มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ แลกเปล่ียนความคิดและมอบของ
รางวัลมากมาย เพื่อให้นักศึกษาพิการมีความอบอุ่นและประทับใจ 
อันนำาไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ ่นน้อง 
ณ ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS.) l

วันท่ี 30 - 31 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ ้าพระยา รับรายงานตัวบุคคลเข ้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้ าพระยา ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ 
(TCAS62) รอบที่ 1/2 และลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
ประจำาปีการศึกษา 2562 รอบ Portfolio ณ ห้อง EDUROAM 
อาคาร 10 ช้ัน 1 l

สํานักกิจการนักศึกษา โดยศูนย์สนับสนุน
นักศึกษาพิการ (DSS.) จัดโครงการสาน
สัมพันธ์รุ ่นพ่ีรุ ่นน้อง ประจําปีการศึกษา 
2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รับรายงานตัว บุคคล เข ้ าศึกษาต ่อ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) 
รอบท่ี 1/2 และลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ 
Clearing House ประจําปีการศึกษา 
2562 รอบ Portfolio

วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จดัโครงการ
ยกระดับสมิทธภิาพทางภาษาองักฤษ (พฒันาศักยภาพการใช้ภาษา
องักฤษเพือ่การสือ่สารและการประกอบอาชพี) : CEFR สำาหรับนกัศึกษา
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พฒันโยธนิ 
รองอธกิารบด ี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในคร้ังนี ้ ในการนีมี้วทิยากร
จำานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ทวชียั มงคงเคหา อาจารย์กิลเบิร์ท อเีดินส์ 
เม่ามีศรี และอาจารย์พพิธิพร อนิพาณิช การจดัอบรมพฒันาทักษะภาษา
องักฤษ CEFR จดัอบรมตามพนัธกิจของคณะมนษุยศาสตร์ฯ ให้กับ
นกัศึกษา รหัส 59 ทีส่งักัดคณะฯ ซึง่ได้รับความสนใจจากนกัศึกษาเป็น
อย่างย่ิง ณ ห้องประชุม อาคาร 27 ชัน้ 4 l

คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ 
จัดโครงการยกระดับสมิทธิภาพภาษา
อังกฤษ CEFR สําหรับนักศึกษา

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
บุคลากร และนกัศึกษา ร่วมเดินเทดิพระเกียรต ิและวางพานพุม่ถวาย
สักการะสมเด็จพระเจ ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสนิมหาราช ณ อนสุาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช 
วงเวียนใหญ่ l

มบส. ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และวาง
พานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช
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โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) ได้
รบัเกยีรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขัน กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสัมพันธ์ คร้ังท่ี 25 “สุรยิะ
เกมส์” ชงิถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Edu-Move Spot

วันที ่2 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ประถม) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจดัการแข่งขัน กีฬา

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ คร้ังที่ 25 “สุริยะเกมส์” ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
อธกิารบดี มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดงาน 
พร้อมผูบ้ริหาร คณาจารย์ และนกัเรียนเข้าร่วม ในระหว่างวนัที ่ 2 - 4 
มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องค์รักษ์ จ.นครนายก ซึง่ปีนีมี้โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท้ังสิน้ 9 โรงเรียน 
โดยจดัการแข่งขัน 11 ชนดิกีฬา ได้แก่ 1.ฟตุบอล (ระดับช้ัน ป.1 - ป.3) 
2.ฟุตบอล (ระดับช้ัน ป.4 - ป.6) 3.ฟุตซอล (ระดับช้ัน ป.1 - ป.3) 
4.ฟตุซอล (ระดับช้ัน ป.4 - ป.6) 3.แชร์บอล 4.แชร์บอล 5.เปตอง 6.เทเบ้ิล
เทนนสิ 7.เทนนสิ 8.ตระกร้อ 9.ว่ายนำา้ 10.กรีฑา 11.วอลเล่ย์บอล l
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Short News

วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ จดัโครงการค่ายตราชสููชุ่มชน ปี 2561 โดยมีกิจกรรม
ดังนี้
1.ทาสีอาคารเรียน ห้องเรียน สนามเด็กเล่นและพื้นที่โดยรอบ
2.ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและห้องเรียนในส่วนที่ชำารุด
ณ โรงเรียนบ้านวังนางนวล จังหวัดเพชรบุรี l 

วันที่ 10 มกราคม 2562 สำานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำาโดย ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำานวยการ 
ผศ.เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำานวยการ อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู 
รองผู้อำานวยการ และนายกองค์การนักศึกษา มอบของขวัญวันเด็กแก่
ชุมชนกุฎีจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา l 

วันท่ี 12 มกราคม 2562 นักศึกษาที่สอบผ่านโครงการครูอาสาสมัคร
สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศเดินทางไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ครูประจำาการ 1 ปี ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเล่ย์ และ
วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองซานดิเอโก้ l 

วนัท่ี 26 มกราคม 2562 บัณฑิตวทิยาลยั จดัโครงการอบรม เร่ือง ความ
รู้เบ้ืองต้นกับการใช้งานระบบ i-Thesis วทิยากรบรรยายโดย รศ.ดร.ปาน
ใจ ธารทัศนวงศ์ โดยมี ผู้เรียน ป.วิชาชีพครู หลักสูตรและการสอน 
บริหารการศึกษา เภสชักรรมไทย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ l 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปี
ที่สอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการประเมินอยู่
ในระดับสูงสุด คิดเป็นคะแนน 93.57 ได้อันดับท่ี 1 ของสถาบัน
อดุมศึกษาของรัฐ 60 แห่ง และสถาบันอดุมศึกษาในกำากับของรัฐ จำานวน 
21 แห่ง l 

สมัครเรียนที่ BSRU ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง สมัครออนไลน์ได้ทุกที่
----
วิธีง่ายๆ แค่ 6 ขั้นตอน
1.เข้าระบบ
2.ลงทะเบียน
3.กรอกข้อมูล
4.พิมพ์
5.ช่องทางการชำาระเงิน
6.ตรวจสอบสถานะ
----
สมัครเรียนได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th หรือ bsru.me/regis l 

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการค่ายตราชสูู่
ชมุชน ปี 2561
 

ส�านักกิจการนักศกึษา มอบของขวัญวันเด็ก
แก่ชมุชนกฎีุจีน

นักศึกษาท่ีสอบผ่านโครงการครูอาสาสมัคร
สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูประจ�า
การ 1 ปี

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม เร่ือง 
ความรูเ้บือ้งต้นกับการใช้งานระบบ i-Thesis

Announcement
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เอกสารข่าวรายเดือน จัดพิมพ์โดย สำ�นักประช�สัมพันธ์และส�รสนเทศ 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย� เผยแพร่ข่�วส�ร คว�มเคลื่อนไหวท�ง
ด้�นก�รศึกษ� ว�งแผงทุกวันที่ 1 
BSRU+Bulletin เอกสารข่าว+ตั้งชื่อตามสิ่งพิมพ์+The+Bulletin+ซ่ึงเป็น 

สิ่งพิมพ์ข่าวในประวัติศาสตร์วงการสิ่งพิมพ์++ก่อตั้งขึ้นโดยสองนักวารสารศาสตร์
คนสำาคัญ+คือ J.F. Archibald+และ+John+Haynes+ตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับแรก 

เม่ือ 31+มกราคม+1880+ในยุคนัน้+The+Bulletin+มีบทบาทสงูตอ่การเปล่ียนแปลง 
ทางสังคม ในฐานะส่ิงพิมพ์ท่ีเสนอข่าวสารและงานเขียนต่างๆ+ปัจจุบันนิตยสาร
ฉบับนียั้งคงออกเผยแพร่ใน+Australia+ทกุสปัดาห์+ในฐานะ+newsmagazine+โดย 

Australian+Consolidated+Press+ม+ีJohn+Lehmann+เป็นบรรณาธกิารบริหาร l

คณะท�างาน
บรรณาธิการข่าว : อาจารย์ ดร.พรรณา  พูนพิน 
กองบรรณาธิการ : ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  ดร.ณัฐดนัย สิงห ์คลีวรรณ  / 

น.ส.บุษบง ชูเพยีร / นายภาคภมิิู กัลยาณคุณาวุฒิ / อาจารย์อิศรา ย่ิงยวด / อาจารย์
พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ / อาจารย์อารยา แสงมหาชัย / น.ส.นภัสนันท์ สุวรรณวงศ์  / 
น.ส.พรสุดา เมืองมูล /  น.ส.กันต์ฤทยั อิทธสิถิตกุลชัย และคณะกรรมการเครือข่าย
นักประชาสัมพันธ์ 
บรรณาธิการฝ่ายออกแบบ : อาจารย ์มนัสวี พัวตระกูล
ถ่ายภาพ : นายภาคภมิิู กัลยาณคุณาวุฒิ / น.ส.พรสดุา เมืองมูล / น.ส.กันต์ฤทยั อทิธิ
สถติกลุชยั  / น.ส.นภสันนัท์ สวุรรณวงศ์ / น.ส. วรรณิดา เศวตจินดากุล / นายนนท
วัฒน์ ขันอาษา / นายศุภวิชญ์ ทองวิทยกุล / นายกิตติศักดิ์ แม้นนิล / นายศุภชัย 
เสรีรัฐ / นายอภิสิทธิ์ พรหมเสนา และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

การส่งข่าวเพื่อลงตีพิมพ์
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถส่งข่าวสาร / ข้อเขียน เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ส่งข้อมูลและภาพประกอบข่าว ผ่าน 3 ช่อง
ทาง คอื  n  สำานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อาคาร 12 ชั้น 1 โทร.1993 n กล่อง
ข้ อความ BSRU NEWS facebook  Fanpage และ  n e -ma i l  :  

prinfobsru@gmail.com 

ช่องทางการรับ   BSRU Bulletin

ฉบับสิ่งพิมพ ์ สามารถรับได้ที่ สำ า นักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ อาคาร+12+ชั้น+1+

ฉบับ pdf file สำาหรับระบบ+android+และ+ios

 bsru.me/pr หรือ
 http://prinfo.bsru.ac.th/.bsru. 

ฉบับ e-book www.issuu.com/prinfo

คลิก
fanpage
รับข่าวสาร
มหาวิทยาลัย

Announcement

มบส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2562 ระดับปริญาตรี 
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
----
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