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องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดต�มก�รดำ�เนิน
ง�นต�มยุทธศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัย
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วิทย�ลัยก�รดนตรี เข้�ร่วมก�รแข่งขันในร�ยก�ร
ก�รแข่งขันขับร้องประส�นเสียงแห่งประเทศไทย 
ประจำ�ปี 2561 (The Thailand Choral Com-

petition 2018) ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จ
พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
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2 คณะผู้บริหาร
เสริมทัพงานบริหาร มบส.

คณะผู้บริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะผู้บริหาร

วิทยาลัยการดนตรี

   -- ผศ.เกยีรตขิร 
         โสภณาภรณ์

   -- อาจารย์สุขนิษฐ์  สะสมสิน          -- ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลกัษณ์    -- อาจารย์เชาวน์มนสั  ประภักดี    -- อาจารย์วรนิธร  สีเสียดงาม

   -- ผศ.ดร.จินดา 
         ยืนยงชัยวัฒน์

  -- รศ.ดร.พนอเน่ือง  
        สุทศัน์ ณ อยุธยา

รองผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยส่งเสริมกำรวิจัยและบริหำรวิชำกำร

-- อาจารย์นนท์ณธี
     ดุลยทวีสิทธิ์

     ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

--  อาจารย์สรสินธุ์ 
ฉายสินสอน

รองผู้อ�ำนวยกำร 
ฝ่ำยแผนและงบประมำณและบริหำรจัดกำรทุนภำยใน

รองผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทุน
ภำยนอกและส่งเสริมเครือข่ำยกำรวิจัย

รองผู้อ�ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ

รองคณบดี คณบดี รองคณบดี รองคณบดี
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ระหว่างวนัที ่18 – 21 ตลุาคม 2561 ภาควชิาดนตรีตะวันตก วทิยาลัยการดนตรี มบส. ส่งวงขับ
ร้องประสานเสยีง “BSRU Concert Choir” ควบคมุวงโดย Dr.Casey Koh Hong Im อาจารย์ประจำา
วทิยาลัยการดนตรี เข้าร่วมการแข่งขันในรายการการแข่งขันขับร้องประสานเสยีงแห่งประเทศไทย 
ประจำาปี 2561 (The Thailand Choral Competition 2018) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเทวราช อำาเภอเมือง จงัหวดัน่าน ได้รับรางวลัระดับ
ความสามารถเหรียญเงนิ ในประเภทอายุ 18 ปี ข้ึนไป Open Division l

วิทยาลัยการดนตรี เข้าร่วมการแข่งขัน
ในรายการการแข่งขันขับร้องประสานเสียง
แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2561 (The Thailand Choral Competition 2018)

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วนัที ่31 ตุลาคม 2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเย่ียมและตดิตามการดำาเนนิ
งานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อติดตามการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภัฏ เพือ่การพฒันาท้องถิน่ การผลิต และพฒันาครู ณ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายงานสรุปผลการดำาเนนิงานตามยุทธศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏด้าน
การพฒันาท้องถ่ิน การผลิตและพฒันาครู และได้เย่ียมชมนทิรรศการ “การนำาเสนอการดำาเนินงาน
ทีมุ่่งสูก่ารพฒันาชุมชนท้องถิน่การผลิตและพฒันาครู” ณ ห้องประชุมบ้านพกัรับรอง อาคาร 11 
ช้ัน 9 และในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายพเิศษให้กับนกัศึกษา อาจารย์คณะครุศาสตร์ ผูบ้ริหาร และ
หัวหน้าหน่วยราชการทีส่นใจ ณ ห้องประชมุ อาคาร 1 ชัน้ 4 มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา l

องคมนตรีตรวจเย่ียมและติดตาม
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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Recent news

วันท่ี 21 ตุลาคม 2561 อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำานวยการ
สำานักกิจการนักศึกษาและ อาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ ร่วมปล่อยขบวนนักศึกษาทุนเอราวัณ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
ในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ณ บริเวณชายทะเลบางขุนเทียน ซึ่ง
เป็นโครงการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาทุน
เอราวัณ จำานวน 38 คน เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้ l

วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 ผศ.จรัญ ประจันบาล รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา และสโมสรนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 “Love Science 
Games 7th” โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย 
ช้ัน 4 อาคารราชนครินทร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ มีวาระการประชุมเร่ือง กิจกรรมสัมมนาผู้นำา
นักศึกษาเครือข่าย กำาหนดการจัดการแข่งขัน การประกวดทูต
วัฒนธรรม ประเภทกีฬา และการจบัฉลากแบ่งสีเสือ้ประจำามหาวทิยาลยั 
โดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา l วนัที ่21 ตุลาคม 2561 สำานกัศิลปะและวฒันธรรม ได้รับเชิญจากอทุยาน

เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี ให้เข้าร่วมการ
แสดงโปงลาง ในงาน “น้อมรำาลึกถงึสมเด็จย่า ณ นวิาสสถานเดิม” เพือ่
เป็นการร่วมเฉลิมพระเกยีรติและน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธคิณุของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีทีท่รงมีคุณูปการแก่บ้านเมือง และ
พสกนกิรชาวไทย ณ อทุยานเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร l

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าวการจัด
คอนเสิร์ต “The End of The Im” คอนเสิร์ตสุดท้ายของวงดิอิม
พอสสิเบิ้ลส์ นำาโดย คุณเศรษฐา ศิระฉายา และวงดิอิมพอสสิเบ้ิลส์ 
ณ หอแสดงดนตรี ชั้น 16 อาคาร 27 วิทยาลัยการดนตรี ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ให้ความอนุเคราะห์
ใช้สถานที่ เพื่อใช้เป็นสถานท่ีฝึกซ้อมและแถลงข่าว การจัด
คอนเสิร์ต โดยมีอาจารย์พิเศษและศิษย์เก่า วิทยาลัยการดนตรี
ร่วมแสดง ทั้งนี้จะมีการแสดงจริงในวันอังคารท่ี 30 ตุลาคม 2561 
เวลา 19.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน l

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเข็ม
อุ่นไอรักให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฎยศิลป์ 4 ป ี
ที่ร่วมทำางาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่ผ่านมา ณ สนาม
เสือป่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ l

นักศึกษาทุนเอราวัณ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
ในใจคน ตามศาสตร์พระราชา

มบส. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
การจัดกีฬาสานสัมพันธ์เครือข ่ายคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 7 “ Love Science Games 7th”

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการ
แสดงโปงลาง ในงาน “น้อมร�าลึกถงึสมเด็จย่า

งานแถลงข่าวการจัดคอนเสิร ์ต “The 
End of The Im”

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฎยศิลป์ 
4 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เข้ารับพระราชทานเข็มอุ่นไอรัก
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วันที่ 25 ตุลาคม 2561 อาจารย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน หัวหน้าภาควิชา
ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี สำานักวิเทศสัมพันธ์และเครือ
ข่ายอาเซียน และสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. ร่วมต้อนรับ 
อาจารย ์และนักศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยี Stmik - Stie 
Mikroskil Medan ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัย
การดนตรี มบส. โดยคณะศึกษาดูงาน ได้ซักถามข้อสงสัยในการ
ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนดนตรีที่หลากหลายแขนงวิชา การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรี เพื่อสร้างช่ือเสียงและการสร้างความ
น่าเช่ือถือในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการดนตรี พร้อมกันนี้
คณะศึกษาดูงานได้รับชมการแสดงดนตรี Jazz จากนักศึกษา
วิทยาลัยการดนตรี เย่ียมชมห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง และเย่ียมชม
แหล่งเรียนรู้ธนบุรีศึกษา  l

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ ้าพระยา ให้การต้อนรับคณาจารย์ และ
นัก ศึกษาหลักสู ตรค รุศาสตร บัณฑิต  ช้ันป ี ที่  4  สาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จำานวนทั้งสิ้น 77 คน เข้าศึกษา
เทคนิคการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา
หาความรู้ในการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ระหว่างวันท่ี 
25 - 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องแลป
ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ (อาคาร 9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

วันที ่27 ตุลาคม 2561 คุณธนกร ตัง้ม่ันทศธรรม ท่ีปรึกษาชมรมสุริยะ
อาสาพยาบาล พร้อมด้วยชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัย
ราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรม เร่ือง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้
เคร่ือง AED ให้แก่พนักงาน บริษัท นันทวัน แมเนจเม้นท์ จำากัด 
ณ อาคารนันทวัน ถ.ราชดำาริ กรุงเทพ l

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำานวย
การสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับรางวัล “บุคคลแห่งปี” (ระฆัง
ทอง) ประจำาพทุธศักราช 2561 สาขานกับริหารการศึกษาดีเด่น จาก
พลเอก จิตต์สักก์ เจริญสมบัติ ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการ สภา
นติบัิญญัตแิห่งชาติ และประธานในพธิ ีณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจยั
จฬุาภรณ์ กรุงเทพมหานคร l

อาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยี 
Stmik - Stie Mikroskil Medan ประเทศ
อินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัย
การดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณาจารย์ และ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 
4 สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครศุาสตร์

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ได้รับเชิญให้
เ ป ็ น วิ ทย ากรกา รอบรม  เ รื่ อ งก า ร
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ 
(CPR) และการใช้เครื่องAED

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้า
รับรางวัล “บุคคลแห่งปี” (ระฆังทอง) 
ประจ�าพุทธศักราช 2561
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วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองบริหารงานบุคคล สำานักงานอธิการบดี 
มบส. จัดโครงการอบรมความรู้ “การปลูกจิตส�านึกและเสริมสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจ ในการป้องกนัการทจุรติในมหาวิทยาลยั” รุ่น 
1 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ 
วทิยากรการบรรยายโดย คณุบลัลังก์ จริะบุญศรี เลขานกุาร ศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งมีผู ้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ อาคาร 6 ชั้น 15 l

วนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2561 สถาบันวิจยัและพฒันา มบส. จดัการประชมุ
นกัวิจยัร่วมกับผูท้รงคุณวฒุ ิจาก สำานกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั 
(สกว.) อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล ผูท้รงคณุวฒุ ิ เพือ่เตรียมความ
พร้อมในการพฒันาโจทย์วจิยั โครงการสร้างนวตักรรม จากอตัลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำาเภออู่ทอง จังหวัด
สพุรรณบุรี โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธกิารบดี เป็นประธานการ
ประชมุ ณ ห้องประชมุ ช้ัน 8 อาคารคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

ก อ ง บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  ส� า นั ก ง า น
อธิการบดี จัดโครงการอบรมความรู้ “การ
ปลูกจิตส�านึกและเสริมสร้างความรู้ความ
เ ข ้ า ใ จ  ใ นก า รป ้ อ ง กั นก า ร ทุ จ ริ ต ใ น
มหาวิทยาลัย” รุ่น 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมนัก
วิจัยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

วนัที ่2 พฤศจกิายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน มบส. จดัโครงการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิาร การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคมุ
ภายในสำาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรการบรรยาย
โดย ดร.จำานงค์ ตรีนมิุตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และทมีงาน 
ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอาคาร 
6 ชั้น 15 l

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวัน
คล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจำาปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธาน
การประชุม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้อง
ประชุม อาคาร 6 ชั้น 14 l

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร ้าง
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วย
งานของรัฐ พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชู
เกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย 
สมเด็จเจ ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ ์
(ช่วง บุนนาค) ประจ�าปี 2562
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นายณัฏฐพันธ์ แสงคำา ได้รับตำาแหน่งกุลบุตรกาชาด ประจำาปี 2561 
นอกจากนั้น นางสาวอาธิยา ฉิมสอาด ผ่านเข้ารอบ 60 คนสุดท้าย 
นกัศึกษาทัง้สองผูด้ำารงตำาแหน่งทูตกจิกรรมประจำาปี 2560 ได้เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการสรรหา
กุลบตุรและกุลธดิากาชาด ประจำาปี 2561 โดยค้นหานกัศึกษารุ่นใหม่ผูมี้
คุณสมบัติเพียบพร้อมจากทั่วประเทศ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ โรงไฟฟ้าบางปะกง – การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1- 3 
พฤศจกิายน 2561 และได้ดำาเนนิการตัดสนิ ในวนัท่ี 4 พฤศจกิายน 2561 
ณ ห้องประชุมช้ัน 12 อาคารภมิูสริิมังคลานสุรณ์ l

วันท่ี 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขา
วชิาการจดัการวศิวกรรมการผลติและโลจสิตกิส์ คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกันจดัโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารเร่ืองการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ทกัษะอาชีพและกระบวนการผลิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง กองพลทหาร
ราบที ่11 จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีนกัศึกษาช้ันปีที ่1 และคณาจารย์
ทั้งสองสาขาเข้าร่วมจำานวนทั้งส้ิน 85 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นกัศึกษาได้เรียนรู้ทกัษะอาชพีและกระบวนการผลิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง วิถีชีวิต ภมิูปัญญาท้องถ่ิน หลกัปรัชญาการดำารง
ชีวติตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพล
อดุลยเดชฯ รวมทัง้ให้นกัศึกษารู้จกันำามาประยุกต์ใช้ในชีวติประจำาวนั 
และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้แก่นกัศึกษาอกีด้วย โดยมีกิจกรรมทีห่ลากหลายได้แก่ 
การเข้าฐานความรู้เพือ่การอาชพีจำานวน 4 ฐาน คือ ฐานสานหมวกด้วย
ทางมะพร้าว ฐานประดิษฐ์ดดัลวด ฐานเผาถ่าน และฐานทำาอฐิบลอ็ก 
และมีการเรียนรู้วถีิชีวติตามภูมิปัญญาท้องถ่ินได้แก่ การจบัปลา การ
ไถนา การปลูกข้าว และการจดัการนำา้ และนำาพชืผกัสวนครัวต่างๆ ที่
มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้มาประกอบอาหารในม้ือเย็นตามความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาได้ทำากิจกรรมกลุ่มเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ และสร้างภาวะผู้นำา กิจกรรมในคร้ังนี้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ให้นกัศึกษาเป็นอย่างมากนอกจากความรู้ทีไ่ด้รับแล้ว ยังสร้าง
ความสามัคคปีรองดองกันระหว่างคณะท้ังสองคณะอกีด้วย l

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 สำานักกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ขวัญชัย 
ช้างเกิด รองผู้อำานวยการพร้อมด้วยนายเอกพงษ์ พร้าวไธสง ผู้จัดการ
ทีม นำาทีมนักกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบ
คัดเลือก (โซนกรุงเทพฯ) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต l

ทูตกิจกรรมประจ�าปี 2560 ได้รับต�าแหน่ง
กุลบุตรกาชาด ประจ�าปี 2561

ส า ข า วิ ช า บ ร ร ณ า รั ก ษ ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
สารสนเทศศาสตร ์ และสาขาวิชาการ
จัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 
ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เ ร่ืองการเสริมสร ้างการเรียนรู ้ทักษะ
อาชีพและกระบวนการผลิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส� า นักกิจการนักศึกษา น� า ทีมนักกีฬา
เ ป ต อ ง  เ ข ้ า ร ่ ว ม ก า ร แ ข ่ ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 46 
รอบคัดเลือก (โซนกุงเทพฯ)
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วันที่  8 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาช้ันป ีที่  4 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนา
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “ทิศทางการเมืองไทย ภายใต้
รฐัธรรมนญูฉบับที ่20” วิทยากรโดย รศ.สขุุม นวลสกลุ นกัวชิาการ
ทางรัฐศาสตร์ และได้รับเกียรตจิาก ผศ.ดร.ลนิดา เกณฑ์มา อธกิารบดี 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี 
มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) l

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 สำานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัด
ประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คร้ังที่ 2/2561 โดยมี อาจารย์
พรรณา พูนพิน ผู้อำานวยการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม เอ.ซี.
คาร์เตอร์ อาคาร 6 ชั้น 5 l

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 กองบริหารงานบุคคล สำานักงานอธิการบดี 
มบส. จัดโครงการอบรมความรู้ “การปลูกจิตส�านึกและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย” 
รุ่น 2 วิทยากรการบรรยายโดย คุณบัลลังก์ จิระบุญศรี เลขานุการ 
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ อาคาร 6 ชั้น 15 l

นักศกึษาชัน้ปีท่ี 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ 
“ทิศทางการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ฉบับที ่20”

ส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัด
ประชุมเครือข่ายPR คร้ังที่ 2/2561

กองบริหารงานบุคคล ส�านักงานอธิการบดี 
จัดโครงการอบรมความรู ้ “การปลูกจิต
ส�านึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน
การป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย” รุ่น 2

วันที ่5 พฤศจกิายน 2561 ประชมุคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนปูกรณ์ จดัทำา
เอกสารโล่ เกียรติบัตร และประชาสัมพันธ์ งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า
มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ) คร้ัง
ที ่2 ประจำาปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธกิารบดี เป็น
ประธานการประชุม พร้อมผูบ้ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการ
ประชุม ณ ห้องประชุม เอ.ซ.ีคาร์เตอร์ อาคาร 100 ปี ศรีสริุยวงศ์ ช้ัน 5 l

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร่วมกับ Amarinbooks จัดกิจกรรม “Amarin Road 
Show” หัวข้อการเสวนา “เขียนเป็นอาชีพและการเขียนเชิง
สร้างสรรค์” พบกับนักเขียน ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ (ปราปต์) 
โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องราชาวดี ชั้น 6 อาคารบรรณ
ราชนครินทร ์  สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
จั ด ท� า เ อ ก ส า ร โ ล ่  เ กี ย ร ติ บั ต ร  แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ งานคืนสู ่ เหย้าศิษย์เก ่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมกับ Amarinbooks จัดกิจกรรม 
“Amarin Road Show”
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วนัที ่8 พฤศจกิายน 2561 เรือเอกตองปลิว ชลออยู่ และคณะกรรมการ
มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
โรงเรียนสาธติและนกัศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ท้ังหมด 9 ทุน ทนุละ 5,000.-บาท รวมทัง้สิน้ 45,000.-บาท ณ ห้องประชมุ
จรูญ วงผ์สายัญ อาคารพระยาประมวลวชิาพลู l

พิธมีอบทุนการศกึษา มูลนิธพิลเรอืเอกสงดั 
ชลออยู่ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตและ
นักศึกษา มบส.วันที ่5 พฤศจกิายน 2561 บัณฑิตวทิยาลยั จดัสอบเค้าโครงดุษฎีนพินธ์ ให้

กับ นายนพนนัต์ เมืองเหนอื และนายเศรษฐวทิย์ แสงทิพย์ นกัศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชมุ
ท่านผูห้ญงิจนัทร์ อาคาร 11 ชัน้ 5 l

วันที ่7 พฤศจกิายน 2561 มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ร่วม
กับ สำานกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) และจงัหวดัสพุรรณบุรี เปิด
เวทีพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่ม
ชาตพินัธุเ์พือ่ยกระดับเศรษฐกจิของอำาเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบุรี (คร้ังท่ี 
2) เป็นเวทพีฒันาพืน้ทีด้่วยความรู้ คร้ังที ่ 1 ร่วมกันจดัทำาเป้าหมายการ
พฒันา อำาเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบุรี เพือ่ระดมความคดิเห็นเป้าหมาย
การพฒันาพืน้ท่ีด้วยนวตักรรมจากอตัลักษณ์ของกลุม่ชาติพนัธุ ์เพือ่ให้เกิด
การยกระดับเศรษฐกิจอำาเภออูท่อง จงัหวัดสุพรรณบุรี ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ในพืน้ที ่ได้แก่ หน่วยงานราชการในจงัหวดั
สพุรรณบุรี หน่วยงานราชการในอำาเภออูท่อง องค์การบริหารส่วนตำาบล 
โรงเรียน ผูน้ำาชมุชน และผูน้ำากลุม่ชาติพนัธุ ์ผูป้ระกอบการ และภาคประชา
สงัคมในอำาเภออูท่อง โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธกิารบดี กล่าวเปิด
การประชมุ ทัง้นีมี้การนำาเสนอผลงานความรู้จากอตัลักษณ์ชาติพนัธุผ่์าน
กิจกรรมการแสดง ดนตรี และการจดัแสดงนทิรรศการ ตัวแทนผูเ้ข้าร่วมฝ่าย
พืน้ทีก่ล่าวทศิทางการพฒันา และนโยบายของพืน้ที ่ โดยมีการนำาเสนอ
ข้อมูลของพืน้ที ่จากผลงานทีไ่ด้รับทุนท้าทายไทยปี 2560 โดยมีกระบวนการ
ระดมความเห็นเพือ่กำาหนดเป้าหมายร่วมกนั โดยตวัแทนสำานกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวจิยั (สกว.) มหาวทิยาลยั ตวัแทนหน่วยงาน และชุมชนใน
พืน้ทีร่่วม ณ วทิยาเขตอูท่องทวารวดี มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จ.สพุรรณบุรี l

บณัฑิตวทิยาลยั จดัสอบเค้าโครงดษุฎีนพินธ์ 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ร่วม
กับ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และจังหวัดสพุรรณบุร ีเปิดเวทีพฒันา
โจทย์วิจัยโครงการสร้างนวัตกรรมจากอัต
ลักษณ์ของกลุ ่มชาติพันธุ ์ เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจของอ�าเภออูท่อง จังหวดัสพุรรณบุรี 
(ครัง้ที ่2)

วันที่ 3 - 4, 10 - 11 และ 17 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษา
ไทย (ศศ.บ.4 ปี) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
เอเชียตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกันจัด “โครงการยกระดับ
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ): CEFR (สาขาวิชาภาษา
ไทย ศศ.บ. 4 ปี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวัน
ออก” เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการทดสอบทางภาษาอังกฤษ 
CEFR และพฒันาให้นกัศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 170 คน ณ ห้อง 
351 , 352 และ 353 อาคาร 3 ชั้น 5 l

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.4 ปี) สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
สาขาวชิานติิศาสตร์ และสาขาวชิาภาษาและ
วัฒนธรรม เอ เ ชี ยต ะ วันออก  คณะ
มนษุยศาสตร์ ร่วมกันจัด “โครงการยกระดับ
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนา
ศกัยภาพการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร
และการประกอบอาชพี): CEFR



12 :  1 - 31 ธันวาคม 2561

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำาโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำาหรับนักศึกษา
ต่างชาติ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ กับบริษัทการลงทุน
การศึกษา “หนานฟางยูนนาน” ประเทศจีน (กรุ๊ป) จำากัด อีกท้ังได้หารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
ทางวิชาการ และข้อตกลงต่างๆร่วมกัน ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า อาคาร 11 ช้ัน 6 l

กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Edu-Move Spot

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
MOU บริษัทการลงทุนการศึกษา 
“หนานฟางยูนนาน” ประเทศจีน(กรุ ๊ป) 
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Short News Up next 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริหารสำานักกิจการนักศึกษา 
มบส. สัมภาษณ์นักศึกษาที่ยื่นขอทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า 
จำานวน 152 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
ณ ห้องประชุม สุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 l 

วันอาทิตย์ท่ี 13 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เปิดรับสมัคร วันนี้ - 15 ธันวาคม 2561 #ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ http://dsad.bsru.ac.th/bsrurun/index.php l 

BSRU FITNESS ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ “อบรมผู้นำาด้านการ
ออกกำาลังกาย”วันเสาร์ที ่24 พฤศจกิายน 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
ณ ห้องออกกำาลังกาย อาคาร 1 ชั้น 3 l 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการ
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อท่ีจะดำาเนินการหาแนวทาง
ประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ โดยมี ดร.คณกร สว่างเจริญ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม
ท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 l 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. บริษัท Change 2561 ร่วม
กับสำานักกิจการนักศึกษา มบส. จัดกิจกรรม “พี่อ้อยพี่ฉอด on tour 
10” วิทยากรโดย พี่อ้อย - นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และ พี่ฉอด - สาย
ทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีเล็งเห็นถึงปัญหาหัวใจในวัยเรียน การชี้แนะในทางท่ีเหมาะ
สม พร้อมนำาข้อคิดทุกแง่มุมความรัก แรงบันดาลใจดีๆ มอบให้กับ
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด l 

คณะกรรมการบริหารส�านักกิจการนักศึกษา 
สัมภาษณ์นักศึกษาท่ีย่ืนขอทุนการศึกษา 
ประเภททุนให้เปล่า จ�านวน 152 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอ
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดนิ ว่ิง การกุศล บ้าน
สมเด็จฯ ครัง้ท่ี 1 ชงิถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการ
โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรกุ

พี่อ้อยพี่ฉอดออนทัวร์ 10 ร้ัวสถาบันการ
ศกึษา
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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+ตั้งช่ือตามส่ิงพิมพ์+The+Bulletin+ซึ่งเป็น 

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

เม่ือ 31+มกราคม+1880+ในยุคนัน้+The+Bulletin+มีบทบาทสูงตอ่การเปล่ียนแปลง 
ทางสังคม ในฐานะส่ิงพิมพ์ท่ีเสนอข่าวสารและงานเขียนต่างๆ+ปัจจุบันนิตยสาร
ฉบับนียั้งคงออกเผยแพร่ใน+Australia+ทุกสัปดาห์+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 / นายภาคภูมิิ กัลยาณคณุาวฒิุ / อาจารย์อศิรา ย่ิงยวด / อาจารย์
พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ / อาจารย์อารยา แสงมหาชัย / น.ส.นภัสนันท์ สุวรรณวงศ์  / 
น.ส.พรสุดา เมืองมูล /  น.ส.กันต์ฤทัย อทิธสิถติกุลชยั และคณะกรรมการเครือข่าย
นักประชาสัมพันธ์ 
บรรณาธิการฝ่ายออกแบบ : อาจารย ์มนัสวี  พัวตระกูล
ถ่ายภาพ : นายภาคภูมิิ กัลยาณคณุาวุฒิ / น.ส.พรสุดา เมืองมูล / น.ส.กันต์ฤทยั 
อทิธิสถติกุลชยั  / น.ส.นภัสนนัท์ สุวรรณวงศ์  และเครือข่ายนักประชาสมัพันธ์

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

prinfobsru@gmail.com 

ช่องทางการรับ   BSRU Bulletin

ฉบับสิ่งพิมพ์ สามารถรับได้ที่ สำ านักประชาสัมพันธ์และ
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

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
----

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