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พิธีมอบทุนก�รศึกษ� สำ�หรับ
นักศึกษ�ที่เข้�ศึกษ�ในหลักสูตร
ระดับปริญญ�ตรี ประจำ�ปี 2561

กิจกรรมก�รประกวด BSRU 
Freshy Boy&Girls 2018

นักศึกษ� คณะครุศ�สตร์ ได้รับร�งวัล
ชมเชยจ�กก�รประกวดพจนศิลป์ ปี 3
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Forward
กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

คณะผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีรศ.ดร.บญุม ีกวนิเสกสรรค์

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

 ดร.คณกร สว่างเจริญ
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย

ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย

ผศ.อัครนันท์ อัศวรชัต์โภคนิ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย

อาจารย์ เพียงธดิา เสรีสุทธิกูลชัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย

อาจารย์ ดร.เธียร ธรีะวรวงศ์ 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัย

อาจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ
รองคณบดี

ฝ่ำยวิชำกำร

ผศ.จรัญ ประจันบาล
รองคณบดี

ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ิ
รองคณบดี

ฝ่ำยแผนและงบประมำณ

ผศ.ดร.ญาณิศา ตนัตปิาลกลุ
รองคณบดี

ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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BSRU Spot
กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 นางสาววลัยลักษณ์ นางสวย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มบส. ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการประกวดพูด พจนศิลป์ ปี 3 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ 
ณ Central Court ศูนย์การค้าเซน็ทรัลเวลิด์ l

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชมเชยจากการประกวดพจนศิลป์ ปี 3
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violet Frame
กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ส�านักกิจการนักศึกษา 
มบส. จัดงาน “การประกวด BSRU Freshy 
Boy&Girl 2018”  โดยมี ผศ.ดร.ชลิต วณิชยานนัต์ 
รองอธกิารบดี เป็นประธานเปิดงานการประกวด 
BSRU Freshy Boy&Girl 2018 และผลการ
ประกวด BSRU Freshy Boy&Girl 2018 ได้แก่

ทูตกิจกรรมคณะครุศาสตร์

ทูตกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทูตกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ ทูตกิจจกรรมมการศึกษาภาคพิเศษ

--  นายพงสกร ภมรทัต
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(หลักสูตรครุศำสตบัณฑิต)

--  นางสาวจารุวรรณ  บุญมีโพธิ์
สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กำร 
คณะวิทยำกำรจัดกำร

--  นายตันติกร  ราช่อง 
สำขำวิชำภำพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
คณะวิทยำกำรจัดกำร

--  นางสาวเกวราภรณ์  พันสาย
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
คณะวิทยำกำรจัดกำร

--  นางสาวคณิตา ปริญญาสุจิต
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

-- นายนรินทร์ ชนะกุล
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

กิจกรรมการประก
วด

--  นายวรพล จันทร์วงษ์
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(หลักสูตรครุศำสตบัณฑิต)

--  นางสาวบุญธิตา เถาวัลย์ 
สำขำวิชำนำฏศิลป์ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ทูตกิจกรรมคณะครุศาสตร์ ทูตกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทูตกิจกรรมวิทยาลัยการดนตรี

ทูตกิจจกรรมมการศึกษาภาคพิเศษ Congeniality Performance The excellent photo,Popuiar vote

 นายพงสกร ภมรทัต
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(หลักสูตรครุศำสตบัณฑิต)

-- นางสาวณัฐวดี ศรีไชยา 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(หลักสูตรครุศำสตบัณฑิต)

--  นายชินดนัย ต่ายจันทร์ 
สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

--  นางสาวสุธารีรัตน์ ธรรมไพศาล
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

--  นายวิริยะ  นาคทอง
สำขำวิชำดนตรีตะวันตก
วิทยำลัยกำรดนตรี

--  นางสาวฐิติรัตน์  วรวานิช
สำขำวิชำดนตรีไทยศึกษำ
วิทยำลัยกำรดนตรี

--  นางสาววสุนันท์  เสวกวิหารี
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
คณะวิทยำกำรจัดกำร

--  นายจิรายุส   จิตรวิบูลย์
สำขำวิชำคณิตศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(หลักสูตรครุศำสตบัณฑิต)

--  นายชาวรรณ  พ่วงเสมา
สำขำวิชำพลศึกษำ
คณะครุศำสตร์

 นางสาวจารุวรรณ  บุญมีโพธิ์
สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กำร 
คณะวิทยำกำรจัดกำร

--  นายวัชระ  ชอกแก้ว
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
คณะวิทยำกำรจัดกำร
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กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Recent news

วันท่ี 24 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ร่วมกันใช้สิทธิ์ออกเสียง เลือกตั้ง “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” 

จากคณาจารย์ประจ�า เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ อาคารส�านกังาน
อธกิารบดี ผลคะแนนกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารย์ประจ�า ได้แก่  
รศ.ดร.จตุมิา รัตนพลแสนย์ l

วนัท่ี 24 กันยายน 2561 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสาร
ข้ามวฒันธรรมในศตวรรษที ่21 ให้แก่นกัศึกษาจนีและไทย สาขาวชิาภาษาไทย 
โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธกิารบดี เป็นประธานเปิดโครงการและ
กล่าวอวยพรผูร่้วมงาน เนือ่งในวนัเทศกาลไหว้พระจนัทร์ตามธรรมเนยีม
ประเพณีของชาวจนี ณ ส�านกัศิลปะและวฒันธรรม l

วนัที ่25 กันยายน 2561 ส�านกักจิการนกัศึกษา มบส. มอบทุนสนบัสนนุ
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ (ทนุอดุมศึกษาเพือ่การพฒันา
จงัหวัดชายแดนภาคใต้) จ�านวน 17 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ภาคเรียน 
และเงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จ�านวน 9 ทุน 
ทุนละ 27,500 บาท/ภาคเรียน ณ ห้องประชมุสริุยะ 1 อาคาร 1 ช้ัน 3 l

วันที่ 26 กันยายน 2561 ส�านักกิจการนักศึกษาและกองทุนเงิน
ให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคาร
เลือด โรงพยาบาลศิริราช จัดโครงการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิต
สร้างจิตส�านึกการเป็นผู้ให้ คร้ังที่ 14 ณ หอประชุม อาคาร 30 
ช้ัน 1 ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้า
บริจาคโลหิตเป็นจ�านวนมาก l

มบส. เลือกตั้ง “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” 
จากคณาจารย์ประจ�า

คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพพ้ืนฐานการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มีปฏิสัมพันธ ์ทางสังคมและการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรมในศตวรรษท่ี 21

ส�านักกิจการนักศกึษา มอบทนุสนบัสนุนการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ

ส�านักกิจการนักศึกษาและกองทุนเงินให้
กู ้ ยืมเพื่อการศึกษา ร ่วมกับภาควิชา
เวชศาสตร์การธนาคารเลือด โรงพยาบาล
ศิ ริ ร าช  จั ด โครงการ  บริ จ าค โลหิต
ช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตส�านึกการเป็นผู้ให ้
ครั้งท่ี 14

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 พิธีมอบทุนการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาที่
เข้าศึกษาในหลกัสตูรระดับปริญญาตรี ประจ�าปี 2561จ�านวน 68 ทุน 
รวมมูลค่า 3,016,100.00 บาท โดยมี ผศ.ดร.ลนิดา เกณฑ์มา อธกิารบดี 
เป็นประธานการมอบทุน พร้อมคณะผู้บริหารร่วมมอบทุน และ
คณาจารย์เข้าร่วมพธิ ีณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรต ิอาคาร 7 ช้ัน 15 l

พิธีมอบทุนการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาที่
เข ้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ประจ�าปี 2561
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เม่ือวนัท่ี 16 - 18 กนัยายน 2561 คณาจารย์และนกัศึกษาของมหาวทิยาลัย
ราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ�านวน 25 คน เดินทางไปเผยแพร่การ
แสดงนาฏยศิลป์ไทยและดนตรีไทย ในงานฉลองพระพรหมประจ�าปี ณ 
เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการรับเชิญจากคเณศ 
ศิลปะและวฒันธรรมไทย l

ระหว่างวนัที ่ 28 กันยายน 2561 - 27 ตุลาคม 2561 ส�านกัศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ และวิทยาลัยการดนตรี 
ส่งนักศึกษาเดินทางในโครงการการบูรณาการการเรียนรู้ร่วม กับการ
ท�างาน (Work - Integrated) โดยการรับเชิญจากบริษัท Goldin 
Property เขตบริหารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี l

วันที่ 28 กันยายน 2561 ส�านักวิจัยและพัฒนา มบส. ร่วมน�าเสนอ
ผลงาน ในงาน CEO FORUM : สานพลังวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันา
พื้นที่ จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส�านักงาน
คณะกรรมการอดุมศึกษา (สกอ.) น�าโดย ผศ.เกียรติขร โสภณาภรณ์ 
รองผูอ้�านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา ได้ร่วมน�าผลงานจากนักวิจัย 
3 ผลงาน จาก 9 ผลงานวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์การแสดงและ
ผลิตภณัฑ์ เพือ่เพิม่การรับรู้คณุค่า และส่งเสริมอตัลักษณ์ทางวฒันธรรม 
และประเพณขีองอ�าเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบุรี ได้แก่
 1. ผลติภณัฑ์ โครงการย่อยท่ี 2 การพฒันาของท่ีระลึกจากผ้าทอ
ของกลุ่มชาติพนัธุล์าว อ�าเภออูท่อง จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นงานวิจยั
จาก โครงการชุด การพฒันาศักยภาพการจดัการผลิตภณัฑ์ชมุชนจาก
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ของอ�าเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบุรี (โครงการวจิยัชดุ) 
โดย ดร.ไพฑูรย์ มากสุข และคณะ สาขาการวิชาสื่อสารมวลชน 
คณะวทิยาการจดัการ
 2. ผลงานการประพันธ์เพลง จากโครงการวิจัย นวัตกรรมการ
ประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนา การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมอ�าเภออูท่อง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดย ผศ.ดร.เอกชยั พหิุรัญ 
สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก วทิยาลยัการดนตรี
 3. ผลงานการแสดง จากโครงการวจิยั การสร้างสรรค์การแสดงเพือ่
ส่งเสริมอตัลักษณ์ทางวัฒนาของอ�าเภออูท่อง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดย 
ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน และคณะ สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
 ในช่วงบ่าย พล.อ.อ. ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ
ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั 
(สกว.) และส�านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา (สกอ.) ผูบ้ริหารหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน พร้อมเย่ียมชมนทิรรศการผลงานวจิยัและนวตักรรม
ท่ีขยายผลสูก่ารใช้ประโยชน์ ณ ห้อง world ballroom ช้ัน 23 เซน็ทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซน็ทรัลเวลิด์ กรุงเทพฯ l

คณาจารย์และนักศึกษา มบส. เดินทางไป
เผยแพร่การแสดงนาฏยศิลป์ไทยและดนตรี
ไทย ในงานฉลองพระพรหมประจ�าปี

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ และวิทยาลัยการดนตรี ส่ง
นักศึกษาเดินทางในโครงการการบูรณาการ
การเรียนรู้ร่วม กับการท�างาน (Work - 
Integrated)

ส�านักวิจัยและพัฒนา ร่วมน�าเสนอผลงาน 
ในงาน CEO FORUM : สานพลังวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่ อ พัฒนาพื้ นที่  จัด โดย 
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และส�านักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

วนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลยั มบส. พร้อมด้วย ผศ.อคัรนนัท์ อศัวรัชต์โภคนิ รองคณบดีบัณฑิต
วทิยาลัย รศ.พรีะพงษ์ กลุพศิาล ประธานหลักสตร ป.โท ศิลปกรรม และ
คุณด�ารง บุญชมศุภชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับระดับบัณฑติศึกษาในท่ีประชุมอนกุรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านกฏหมาย คร้ังที ่12 ณ ห้องประชมุ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ l

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมข้อบังคับ
ระดับบัณฑิตศึกษาในท่ีประชุมอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านกฏหมาย ครั้งที่ 12
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กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Recent news

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 อาจารย์โสภณ สอนวิทย์ ผู้ตรวจการลูกเสือ 
ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสาธติ มหาวทิยาลัยราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 อาจารย์สิริชัย 
เอีย่มสอาด รองผูอ้�านวยการโรงเรียนสาธติ เดินทางเข้าเย่ียมค่ายพกัแรม 
และให้โอวาทแก่ลกูเสอื - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และวนัท่ี 7 ตุลาคม 
2561 อาจารย์โสภณ สอนวทิย์ ผูต้รวจการลูกเสือ ส�านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 
เป็นประธานในพธิปีระดับอนิทรธนแูก่ ลูกเสอื - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 และปิดการอยู่ค่ายพกัแรมของลกูเสอื-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ณ ค่ายศรีสวาทแคมป์ อ�าเภอ ปากช่อง จงัหวดั นครราชสมีา l

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสาธิต 

วันที่ 29 - 30 กันยายน 2561 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้าน
การรับสมัครนักศึกษา ร่วมกับส�านักคอมพิวเตอร์ ส�านักส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน และส�านกัประชาสมัพนัธ์และสารสนเทศ จดั
โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารเร่ือง “พัฒนาทกัษะการสร้าง Website” 
เพือ่เสริมสร้างประสทิธภิาพการรับสมัครนกัศึกษาออนไลน์ ประจ�าปี
การศึกษา 2562 โดยมี ผศ.สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็น
ประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม อาคาร 10 ช้ัน 9 ส�านัก
คอมพวิเตอร์ l

วนัที ่3 ตลุาคม 2561 สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มบส. จดัพธิ ี“ไหว้ครู” ประจ�าปีการศึกษา 2561 Wai Kru 
Day 2018 โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พฒันโยธนิ คณบดี พร้อมด้วย
ประธานสาขาวชิาและคณาจารย์กล่าวให้โอวาทแก่นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 
- 4 ณ อาคาร 1 ช้ัน 1 ส�าหรับพธิดัีงกล่าวมีวัตถุประสงค์เพือ่เป็นการ
เปิดโอกาสให้นกัศึกษา ได้ระลึกถงึพระคุณของครูบาอาจารย์ทีไ่ด้อบรม
สั่งสอนและถือเป็นการสืบทอดประเพณีไหว้ครูท่ีมีมาแต่ด้ังเดิม 
อกีทัง้ยังเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างอาจารย์กบันกัศึกษาและ
เป็นการปลูกฝังค่านยิมทีดี่ให้แก่คนรุ่นใหม่ l

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการรับ
สมัครนกัศกึษา ร่วมกบัส�านักคอมพวิเตอร์ 
ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
ส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัด
โครงการอบรม เชิ งปฏิ บัติการ เ ร่ื อง 
“พัฒนาทักษะการสร้าง Website”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  จัดพิธี “ไหว้ครู” Wai 
Kru Day 2018

วนัท่ี 29 กันยายน 2561 มูลนธิไิทยน�านกัศึกษาสาขาวชิานาฏยศิลป์ (4ปี) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มบส. ท�าการแสดงร่วมกับ 
คณะกรมมหรสพในการแสดงงานเปิดสถานกงศุลและงานไทยเฟส ได้รับ
เสยีงตอบรับค�าช่ืนชมเป็นอย่างมาก โดยมีท่านเอกอคัรราชทตู ไทยประจ�า
กรุงโตเกียวและผูว่้าราชการจงัหวดัฟกุูโอกะเป็นประธาน ณ เมืองฟกูโุอกะ 
ประเทศญ่ีปุ่น l

มูลนิธิไทยน�านักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ 
(4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มบส. ท�าการแสดงร่วมกับคณะกรมมหรสพ
ในการแสดงงานเปิดสถานกงศุลและงาน
ไทยเฟส
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วันที ่ 4 ตุลาคม 2561 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น�าผูบ้ริหาร 
คณาจารย์ และนกัศึกษาสาขาวชิานาฏยศิลป์ (4ปี) เข้าร่วมการแสดงบัลเลต์
จากคณะ Moscow State Classical Ballet เร่ือง The Legend of Swan 
Lake and The Ugly Duckling ในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี 
นานาชาต ิกรุงเทพฯ คร้ังท่ี 20 โดยได้รับการสนบัสนนุ บัตรเข้ารับชมการ
แสดงคร้ังนีจ้าก ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัดมหาชน l

วันท่ี 8 ตุลาคม 2561 งานประกันคณุภาพการศึกษา ส�านกังานอธกิารบดี 
มบส. จัดการประชุมคณะกรรมการจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง
เพือ่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยมี 
ผศ.ดร.ลนิดา เกณฑ์มา อธกิารบดี ให้เกียรติเปิดการประชมุคณะกรรมการ
จัดท�ารายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน ซึง่จดัข้ึนโดยงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส�านกังานอธกิารบดี เพือ่เตรียมความพร้อมในการจดั
ท�ารายงานการประเมินตนเองฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เพญ็พร 
ทองค�าสุก ผูช่้วยอธกิารบดี ด�าเนนิการประชมุฯ ในคร้ังนี ้ณ ห้องประชมุ
อาคาร 11 ชัน้ 9 l

วนัที ่ 4 - 5 ตลุาคม 2561 ส�านกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยั
ราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับชมรมประวัตศิาสตร์สร้างสรรค์ 
และองค์กรเครือข่าย จดัโครงการ เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษา
วฒันธรรม การเสวนาวชิาการ เร่ือง “มาแล..มาลายู : มาเลย์ทีค่วรรู”้ 
โดยกิจกรรมในงานมีการเสวนาทางวิชาการ การจดันทิรรศการภาพ
ประวัติศาสตร์ทาง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของมลายู นอกจากนี้ยัง
มีการแสดง “ลิเกฮูลู” การแสดงร�าพัดมลายู การร�ากริชสุหรานา
กง อกีทัง้มีการออกร้านอาหารท้องถ่ินทีห่ลากหลายภายในงาน เพือ่
เชือ่มโยงความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ของสยาม - มาลายู การจดั
กิจกรรมในคร้ังนี ้ ได้รับเกียรตจิากรองอธกิารบดี ผศ.ดร.พษิณ ุบาง
เขียว เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผูส้นใจท่ัวไป เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ�านวนมาก ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี 
มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) l

วนัท่ี 12 ตลุาคม 2561 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จดัพธิบี�าเพญ็กุศลเพือ่ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร น�าโดย ผศ.ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา อธกิารบดี พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จ�านวน 39 รูป 
ณ ลานอนสุาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาฯ และในช่วงเวลา 09.00 น. ได้มีพธิี
สวดพระพทุธมนต์และสดับปกรณ์ พร้อมพธิถีวายสักการะ กล่าวสดุดี
เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ หอประชมุใหญ่ อาคาร 1 ชัน้ 4 l

นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ (4ปี) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการ
แสดงบัลเลต์ ในมหกรรมศลิปะการแสดงและ
ดนตรี นานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 20

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการ
ประชุมคณะกรรมการจัดท�ารายงานการ
ประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2560

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรม
ประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ และองค์กรเครือ
ข่าย จัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รักษาวัฒนธรรม การเสวนาวิชาการ เร่ือง 
“มาแล..มาลายู : มาเลย์ที่ควรรู้”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Recent news

วันที่ 9 -11 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี คณะ
ผูบ้ริหาร มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชมุ
เชงิปฏิบตักิาร “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพือ่
การพฒันาท้องถิน่ 20 ปี และแนวทางการด�าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิน่” ร่วมกับมหาวทิยาลยัราชภฏั 38 แห่ง 
โดยแต่ละกลุ่มได้ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อรายงานต่อท่าน
องคมนตรี พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ พร้อมทั้งทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถ่ินระยะ 20 ปี โดย 
ดร.นงรัตน์ อสิโร คณะท�างานองคมนตรี ในฐานะผูแ้ทนของ ทปอ. น�า
เสนอผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี ต่อท่านองคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ 
รัตนสวุรรณ ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม l

วันท่ี 9 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายบริหารจัดการทุนภายนอกและส่งเสริมเครือข่ายการวิจัย และ 
ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
และบริหารวิชาการ ตัวแทนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์
ใช้เคร่ืองมือบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย
และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและตาม
ระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเร่ือง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนา
พื้นท่ี (ปีที่ 2) ระหว่างวันท่ี 9 - 10 ตุลาคม 2561 จัดโดย ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทั้งนี้ผลงานตัวอย่างความส�าเร็จ 
ตามพื้นที่เป้าหมาย อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จาก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเกียรติเป็นงานวิจัยตัวอย่าง
แล ะ ได ้ น� า เสนอกรอบแนวคิดโครงการวิจัยและทุนเ ดิมของ
มหาวทิยาลัย และท�ากจิกรรม WorkShop ผ่านการวางแผนการท�างาน
ร่วมกันในระยะถัดไป และการน�าเสนอผล Workshop III แลกเปล่ียนมุม
มอง ข้อเรียนรู้ ต่างๆ โดยพี่เลี้ยงของแต่ละมหาวิทยาลัยและหน่วย
จัดการของมหาวิทยาลัย และโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้
สัมภาษณ์การบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่ แก่ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ABC (สกว.) ณ ห้องแซฟไฟร์ ข้ัน 2 
โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ l

มบส. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี และ
แ น ว ท า ง ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น”

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการประยุกต์ ใช ้ เคร่ืองมือบริหาร
จัดการงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทาย
ไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้า
หมายรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ

วนัที ่12 ตุลาคม 2561 ส�านกักิจการนกัศึกษา น�านกัศึกษาเข้ารับทนุการ
ศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช จ�านวน 3 ทุน ทุนละ 15,000.-บาท 
1.นายอลงกรณ์ ปลื้มชัยภูมิ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
2.นายอานภุาพ จลึู สาขาวชิาอาชวีะอนามัยและความปลอดภยั 
3.นางสาวพิกุลทอง ย่างระวรไพศาล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
มอบโดย คุณหญงิชดช้อย และคุณชาญ โสภณพนชิ l

วนัที ่14 ตลุาคม 2561 อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑติ
วิทยาลัย และผศ.อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 
National Symposium 2018 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
หอประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ l

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุม
การจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์ส ่งเสริมการพัฒนาท้องถ่ินและ
อุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสริุยวงศ์ l

ส�านักกิจการนักศึกษา น�านักศึกษาเข้ารับทุน
การศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม
การประชุมวิชาการระดับชาติ National 
Symposium 2018

การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง
ศูนย ์ส ่งเสริมการพัฒนาท ้องถิ่นและ
อุตสาหกรรม ครั้งท่ี 1
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วนัที ่18 ตลุาคม 2561 กองบริหารงานบุคคล ส�านกังานอธกิารบดี มบส. 
จดัโครงการประชมุเชงิปฏิบัตกิาร “การจัดท�ากรอบอัตราก�าลงัระยะ
ส่ีปี 2562 - 2565” คร้ังที ่2 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธกิารบดี เป็น
ประธานเปิดงาน วิทยากรการบรรยายโดย ผศ.ดร.สพุตัรา วไิลลักษณ์ 
และแบ่งกลุม่ปฏิบติัการในช่วงบ่าย ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ช้ัน 4 
และ ผศ.ลาวลัย์ ฟุง้ขจร รองอธกิารบดี เป็นประธานเปิดงาน วทิยากรการ
บรรยายโดย คณุวรรณดี อศัวศิลปกุล ผูอ้�านวยการส�านกังานอธกิารบดี 
และคณุพสิฐิ วงค์วฒันากูล ผูอ้�านวยการกองบริหารงานบุคคลและแบ่ง
กลุ่มปฏิบัติการในช่วงบ่าย ณ อาคาร 11 ช้ัน 9 และจัดแบ่งกลุ่ม
ปฏิบัตกิาร วนัท่ี 19 ตลุาคม 2561 ณ หอประชมุใหญ่ อาคาร 1 ชัน้ 4 และ 
ณ อาคาร 11 ช้ัน 9 l

กองบ ริห า รง าน บุคคล  ส� า นั กง าน
อธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ “การจัดท�ากรอบอัตราก�าลังระยะสี่ปี 
2562 - 2565 “ คร้ังท่ี 2

วันท่ี 17 กันยายน 2561 นายสุรศักด์ิ บ้านเนิน และนางสาวสุพรรณี 
ใจสขุดี นกัศึกษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา(5 ปี) คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มบส. ได้รับรางวลั Young Talent Award จากการน�าผลงาน
การ์ตนูแอนเิมชนัส่งเข้าประกวด ในประเภท นกัเรียน - นกัศึกษา กับ
โครงการ Software Park – WealthMagik เงนิออมสร้างชาติ Awards 
Season 3 ในหัวข้อ “สนุก และง่ายกบักองทนุรวม” ในนามทีม Art For 
Money กบัผลงานช่ือ “นายออมสินกบักองทนุรวม” ท้ังนีมี้อาจารย์
เด่นชัย พนัธุเ์กต ุเป็นท่ีปรึกษา มอบรางวลัโดยดร.อ�านวย ปะตเิส ทีป่รึกษา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมถึงเคยด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ l

นกัศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา(5 ปี) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วม
โครงการ Software Park – Wealth-
Magik เงินออมสร้างชาติ Awards Sea-
son 3 นานาชาติ)

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการการด�าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจและความรู้ความสามารถการท�างาน
และการเป็นผูส้งูอายุท่ีมีพลัง คร้ังที ่2/2561 โดยมี ผศ.สายัณ พทุธลา 
ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้น�าชุมชนจาก 9 
ชุมชน ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาชุมชนเขตธนบุรี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
เขตคลองสาน และอาจารย์หลักสูตรต่างๆ ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันทิน) อาคาร 100 ปี ศรีสุริยะวงศ์ ชั้น 14 l

การประชุมคณะกรรมการการด�าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจและความรู้
ความสามารถการท�างานและการเป็นผู้สูง
อายุท่ีมีพลัง คร้ังท่ี 2/2561

วนัที ่26 กันยายน 2561 คณะศิษย์เก่า Drum & Percussion สาขาวชิา
ดนตรีตะวนัตก วทิยาลยัการดนตรี มบส. รุ่นปีการศึกษา 46 - ปีการศึกษา 
53 น�าโดยคณุธนาคาร อาจการ มือกลอง จากวง “ทรงไทย” มอบกลอง
ชุดให้แก่ วิทยาลัยการดนตรี จ�านวน 2 ชุด ณ อาคาร 27 ช้ัน 16 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

คณะศิษย์เก่า Drum & Percussion สาขา
วิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี 
มบส. รุ่นปีการศึกษา 46 - ปีการศึกษา 53 
มอบกลองชุด
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วันท่ี 19 - 20 ตลุาคม 2561 มหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมงานครบรอบ 80 ปี 
มหาวทิยาลัยเกษตรยูนนาน โดยมี รศ.ปรียานุช 
กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธกิารบดี น�าทมีคณาจารย์ 
นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์และนาฏยศิลป์
ศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ร่วม
แสดงในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ป ี 
มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน (Yunnan 
Agricultural University) เมืองคุนหมิง 
มลฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยน�าการแสดง 2 ชุด คือ กินรี-กินนรา 
และเซิ้งกะโป๋เข้าร่วมแสดง ท้ังนี้คณาจารย์
และนกัศึกษาสาขาวชิานาฏยศิลป์และนาฏยศิลป์
ศึกษา ได้เผยแพร่ศิลปะการแสดงวัฒนธรรม
ไทยให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร
ยูนนาน เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน l

กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Edu-Move Spot

มบส. เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 
80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน 
( Y u n n a n  A g r i c u l t u r a l 
University)
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Short News Up next 

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการรับสมัคร
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียน ณ ไบเทค 
บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดยเว็บไซต์ Dek-D l 

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 17.30 น. ณ สนามฟุตบอล มบส.
----

บัตรราคาโต๊ะละ 6,000 บาท
----

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
คุณกิตติภูมิ 091-120-9954, คุณสุจิตรา 0875626427 l 

สมัครเรียนที่ BSRU ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง สมัครออนไลน์ได้ทุกที่
----

วิธีง่ายๆ แค่ 6 ขั้นตอน
1.เข้าระบบ
2.ลงทะเบียน
3.กรอกข้อมูล
4.พิมพ์
5.ช่องทางการช�าระเงิน
6.ตรวจสอบสถานะ
----

สมัครเรียนได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th หรือ bsru.me/regis

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ�านวยการ
สถาบันวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็น
ตวัแทนประชุมร่วมระหว่าง รร.จปร. - สถาบัน/หน่วยงานภายนอก เพือ่
เตรียมการจัดงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2561 ณ ห้อง 308 
อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก l 

วนัท่ี 23 ตลุาคม 2561 อาจารย์ขวญัชัย ช้างเกิด รองผูอ้�านวยการส�านกั
กิจการนกัศึกษา เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พร้อมด้วยองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และวิทยาลัยการ
ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะ และแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต l 

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการรับ
สมัครนักศึกษาเข้าร ่วมกิจกรรมแนะแนว
หลกัสูตรให้กบันกัเรยีน สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญศิษย์เก่า
ทุกรุ่นเข้าร่วมงาน สานสายใยรวมใจลกูสรุยิะ 
ครัง้ที ่2 ประจ�าปีการศึกษา 2561

สถาบนัวิจัยและพัฒนา เป็นตวัแทนประชมุร่วม
ระหว่าง รร.จปร. - สถาบัน/หน่วยงาน
ภายนอก 

ส�านักกิจการนักศึกษา องค์การบริหาร
นักศึกษา สโมสรนกัศกึษา และวทิยาลัยการ
ดนตรี ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 
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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
คนส�าคัญ+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 : อาจารย์พรรณา  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 
อิทธสิถิตกุลชัย  / น.ส.นภัสนันท์ สุวรรณวงศ์  / นายอภิสทิธิ ์ชมทอง / นายศุภกฤต 
สายอุบล และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

การส่งข่าวเพื่อลงตีพิมพ์
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถส่งข่าวสาร / ข้อเขียน เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ส่งข้อมูลและภาพประกอบข่าว ผ่าน 3 ช่อง
ทาง คอื  n  ส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 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 ์ สามารถ รับได้ ท่ีส� านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ อาคาร+12+ชั้น+1+

ฉบับ pdf file ส�าหรับระบบ+android+และ+ios
 bsru.me/pr หรือ
 http://prinfo.bsru.ac.th/.bsru. 

ฉบับ e-book www.issuu.com/prinfo

คลิก
fanpage
รับข่าวสาร
มหาวิทยาลัย
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เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
----

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
----

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2473 7000 ต่อ 1716, 1998
ฉบับ
pdf file


