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วนัที ่23 พฤศจกิายน 2561 นายณัฏฐพนัธ์ แสง
ค�า ทูตกิจกรรม มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ�าปีการศึกษา 2560 ได้รับต�าแหน่งกุลบุตร
กาชาด ประจ�าปี 2561 เข้ารับพระราชทานรางวลั
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ร า ช กุ ม า รี  อุ ป น า ยิ ก า ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร
สภากาชาดไทย ในพธิเีปิดงานกาชาด ประจ�าปี 
2561 ณ สวนลุมพนิ ีกรุงเทพฯ l

ทูตกิจกรรม มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ�าปีการศึกษา 
2560 เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Forward
กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ
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BSRU Spot
กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

วนัที ่2 ธนัวาคม 2561 นกัศึกษาช้ันปีที ่1 และ 3 ทมี BSRU DANCE 4 MAN ตัวแทนจากสาขา
วชิานาฏยศิลป์ (4ปี) วชิาเอกนาฏยศิลป์ตะวนัตก คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการแข่งขัน “การแข่งขันเชยีร์ลดีด้ิงชงิแชมป์ประเทศไทยคร้ัง
ที ่14 (TNCC 2018)” ชงิถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดา
มาตุ รางวลัทีไ่ด้รับ ได้แก่
ประเภท CHEER DANCE TEAM
- ได้รับรางวลัชนะเลิศ (ท่ี1) ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทนิดัดามาตุ
ประเภท CHEER DOUBLE DANCE TEAM ได้รบัรางวัล 2 รางวัล ได้แก่
- รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ1 (ที2่)
- รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ4 (ที5่)
  นับเป็นอีกคร้ังท่ีสาขาวิชานาฏยศิลป์ (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทีไ่ด้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสาขาวชิาและได้รับ
การยอมรับมาตรฐานในระดับสากล l

ทีม BSRU DANCE 4 MAN คว้าแชมป์ 
“การแข ่งขัน เชียร ์ลีดดิ้ งชิงแชมป ์
ประเทศไทยครั้งที่ 14 (TNCC 2018)”
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violet Frame
กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ
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วันที ่9 ธนัวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดบ้าน
ต้อนรับนกัป่ันจกัรยาน กว่า 15,000 คัน โดยเป็นส่วนหนึง่ของการจดัต้ังจดุ
ลงทะเบียน และควบคมุขบวน I (แยกอทิรพทิกัษ์) โดยมี พล.อ.ต. ธรีะ เชียง
ทอง รองราชเลขาฯ พ.อ. ถนดั พนูนายม ผูบั้งคบัการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 
2 พร้อมผูบ้ริหาร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตรวจดูแลจดุลงทะเบียน และ
สถานทีอ่�านวยความสะดวกต่างๆ ทีจ่ดัข้ึนภายในขบวนจดุ I อนิทรพทิกัษ์ 
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึง่กิจกรรมดังกล่าวเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส�าคัญในการรักษาสขุภาพด้วยการออกก�าลัง
กาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสงัคม ท้ังนี ้กรม
ทหารปืนใหญ่ท่ี 2 รักษาพระองค์ฯ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแด่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นการขอบคุณที่
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนสถานที่และอ�านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมป่ันจกัรยาน “Bike อุน่ไอรัก” คลายความหนาว “สายน�า้แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์” โดยมี ผศ.ดร.ชลติ วณชิยานนัต์ รองอธกิารบดี และ ผศ.ดร.
พษิณุ บางเขียว รองอธกิารบดี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มหาวทิยาลัยราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เปิดบ้านต้อนรับนักปั่น
กว่า 15,000 คัน เนื่องในงาน 
“Bike อุ่นไอรัก” 
คลายความหนาว “สายน�้า
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์”
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กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Recent news

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการไหว้ครูและไหว้ครูดนตรี ประจ�าปี
การศึกษา 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า
ทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้มีความ
รักและเคารพต่อครูอาจารย์ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมท่ีดีในการท�านุ
บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็น
ประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 l

วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาหัวข้อเร่ือง “คนหลัง
กล้องมุมมองหลังเลนส์” จากประสบการณ์จริง เกี่ยวกับการใช้กล้อง
ขนาดใหญ่ มุมถ่ายภาพเทคนิคต่างๆ ในการถ่ายท�าสื่อวิดิทัศน์ การ
ท�างานร่วมกันในกองถ่าย ฯลฯ โดยมี ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา รอง
คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรโดย คุณวิสูตร 
หงิมรักษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังเป็นจ�านวนมาก ณ ห้องประชุม 
100 ปีศรีสุริยวงศ์ อาคาร 6 ช้ัน 15

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ฯ 
เนื่องในโอกาสการจัดงานสานสายใยรวมใจลูกสุริยะ คร้ังที่ 2 เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีเป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลากร เข้า
ร่วม ณ ศาลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
และในเวลา 17.00 น. ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานกิจกรรมคร้ังนี้กันอย่างอบอุ่น 
ภายในงานมีการมอบโล่รางวัล คนดีศรีสมเด็จ ศิษย์เก่าดีเด่น
กิตติมศักด์ิ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความส�าเร็จในอาชีพ/หน้าท่ีการ
งานในสาขาวิชา ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและ
นวัตกรรม ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและ
สถาบัน ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ผู ้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนสาธิต ท้ังนี้ภายใน
งานมีการจับสลากรับของรางวัล การแสดง และการเต้นลีลาศซึ่ง 
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก l

วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 - 15.30 น. ศูนย์
วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให ้กับโรงเรียนมหรรณพาราม 
(คร้ังที่ 1) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการ
อบรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา วชิราลงกรณ 
(อาคาร 9) ชั้น 3 , 5 ,10 l

วิทยาลัยการดนตรี จัดโครงการไหว้ครูและ
ไหว้ครูดนตรี ประจ�าปีการศึกษา 2561

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร ์  จัด
สัมมนา “คนหลังกล้องมุมมองหลังเลนส์”

มบส. จัดงาน “สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ 
ครั้งท่ี 2”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

วันที ่27 พฤศจกิายน 2561 มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา จดั
พธิมีอบวฒุบัิตรให้กบันกัศึกษาทีผ่่านการสอบประเมินการฝึกอบรมตาม
หลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการธรุกิจน�าเท่ียวและหลักสตูรมัคคเุทศก์ทัว่ไป (ต่าง
ประเทศ) รุ่นที ่2 โดยมี ผศ.ดร.ลนิดา เกณฑ์มา อธกิารบดี เป็นประธานการ
มอบวุฒิบัตร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
มัคคเุทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ) รุ่นท่ี 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี l

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป 
(ต่างประเทศ) รุ่นท่ี 2
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วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานลอยกระทง “สืบสานประเพณี
ลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์องค์มหาวชิราลงกรณฯ” ในเวลา 
09.00 น. มีกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ณ ลานกิจกรรมอาคาร 
1 ช้ัน 1 และในช่วงเวลา 12.30 น. ได้มีการประกวดนางนพมาศ 
ประเภท “วัยเก๋า” และเวลา 16.30 น. ได้มีการประกวดนางนพมาศ 
ประเภท “วัยเก๋” ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ โดยในงานมีคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมเป็นจ�านวนมาก l

วันที่  15 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย โครงการสร้าง
นวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ของอ�าเภออู ่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (คร้ังที่ 3) ภายใต้โครงการ
วิจัยท้าทายไทย ประจ�าปีงบประมาณ 2562 การประชุม นักวิจัย 
ร ่วมกับผู ้ทรงคุณวุฒิ จาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล และผู ้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
น�าโดย รศ.ปรียานุช กิจรุ ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และรองผู ้อ�านวยการ น�าข้อมูล แนวคิด ทิศทางการพัฒนา 
และนโยบาย ท่ีรวบรวม การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ จากการลงพื้นที่ ในเวทีพัฒนาพื้นที่ด้วย
ความรู้ คร้ังที่ 1 ณ วิทยาเขตอู ่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี มาสรุป
ประเด็น เพื่อก�าหนดกรอบการวิจัย และประกาศเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยต่อไป ณ ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร์ ช้ัน 5 อาคาร 
6 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

วันท ่ี  21 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานาฏยศิลป ์  มรภ.
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา น�าทีมด้วยคณาจารย์ผู ้พร้อมด้วยความ
เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ร่วมสมัย ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อน
ศิลปะส่งนักศึกษากว่า 40 คนร่วมท�าการแสดงนาฏยศิลป์ ร่วม
สมัยกับคณะเต้น Amir Kolben Dance Company จากประเทศ
อิสราเอล ในงาน “International Dance Festival 2018” ณ หอ
ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เพื่อให้
นักศึกษาได้เกิดองค์ความรู้ทางด้านนาฏยศิลป์ร่วมสมัยในระดับ
นานาชาติที่แท ้จริง อีกท้ังเป ็นการเสริมสร ้างองค ์ความรู ้ ท่ี
สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ในปีนี้สาขาวิชานาฏยศิลป์และมูลนิธิเพื่อนศิลปะได้วางรูปแบบ
ให้เกิดงาน “InternationalDanceEducationExpo,Thailand-
”(IDEE) ข้ึนเป็นคร้ังแรก ณ บริเวณ HelixGarden ช้ัน 5 อาคาร 
A ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์ ระหว่างวันท่ี 24 - 25 พฤศจิกายน 
2561 มีวัตถุประสงค์ให้เกิดเป็นมหกรรม ที่รวบรวม ศิลปินมืออาชีพ 
/ หน่วยงาน / องค์กร / มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา / กลุ่มและ
คณะศิลปินท้ังจากในและ ต่างประเทศเข้าไว้ด้วยกันเพื่อที่ผู ้ที่
สนใจจะศึกษาศิลปะการเต้นจะ สามารถหาข้อมูลได้อย่างครบ
ถ้วนเพื่อเป็นการวางรากฐานความม่ันคงของศิลปะการเต้นและ
ศิลปินไทยให้สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ พร้อมท้ังเป็นการ
สร้างอาชีพ ส�าหรับกลุ่มเยาวชน/ศิลปิน ที่มีความสามารถพิเศษ 
ไปสู่ความเป็น มืออาชีพ l

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานลอย
กระทง “สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่ม
พระบารมีจักรีวงศ์องค์มหาวชิราลงกรณฯ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดเวทีพัฒนา
โจทย์วิจัย โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัต
ลักษณ์ของกลุ ่มชาติพันธุ์ เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิ จของอ� า เภอ อู ่ ทอง จังห วัด
สุพรรณบุรี (คร้ังที่ 3)

สาขาวิชานาฏยศิลป์ ร่วมมือกับมูลนิธิ
เพ่ือนศิลปะส่งนักศึกษากว่า 40 คนร่วม
ท�าการแสดงนาฏยศิลป์ ร่วมสมัยกับคณะ
เต้น Amir Kolben Dance Company 
จากประเทศอิสราเอล

ระหว่างวนัที ่2 - 7 ธนัวาคม 2561 ผศ.รังสรรค์ บัวทอง และผศ.อมัรินทร์ 
แรงเพ็ชร ได้รับเชิญจากนายเชิดเกียรติ อัตถากรเอกอัครราชทูต
ไทยประจ�าสาธารณรัฐ Kenya ให้เดินทางไปแสดงดนตรีในงานวัน
ชาติ ณ เมืองไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และสาธารณรัฐยูกันดา l

มหาวิทยาราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับ
เ ชิญจากนาย เ ชิด เกี ย ร ติ  อัตถากร
เอกอคัรราชทูตไทยประจ�าสาธารณรัฐ Kenya 
ให้เดินทางไปแสดงดนตรใีนงานวนัชาติ
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กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Recent news

วนัท่ี 19 พฤศจกิายน 2561 ส�านกัศิลปะและวฒันธรรม จดัพธิเีททองหล่อ
พระพุทธรูปและรูปเหมือนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) โดยมีพระเทพสุเมธ ีเจ้าอาวาสวดัศรีสุริยวงศารามวรวหิาร เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
ประกอบพธิ ีเททองหล่อพระพทุธรูปและรูปเหมือนสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสริุยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และพระสงฆ์จ�านวน 9 รูป เจริญพระพทุธ
มนต์ “ธมัมจกักัปปวตันสตูร” และ เจริญชยัมงคลคาถา โดยมีผูบ้ริหาร 
ผูท้รงคุณวฒุ ิบุคลากร ของมหาวทิยาลัยเข้าร่วมพธิฯี ณ โรงหล่อรุ่งเรืองทรัพย์ 
ถนนส�าเนาพฒันา ต�าบลคลองใหม่ อ�าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม l

ส� า นักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิ ธี เท
ทองหล ่ อพร ะ พุทธรู ป แล ะ รูป เหมื อน
สมเด็จเจ ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ ์
(ช่วง บุนนาค)

วงดนตรี BSRU Wind Orchestra แห่งมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภายใต้การน�าของ อ.สกิุจ วงศ์จติสุขเกษม ผูอ้�านวยเพลง 
พร้อมด้วยสมาชกินกัดนตรี โดย อ.สขุนษิฐ์ สะสมสนิ รองคณบดีวทิยาลัย
การดนตรี คณาจารย์ผูส้อนกลุ่มเคร่ืองดนตรี Woodwind Brass Percus-
sion และนกัศึกษาวทิยาลัยการดนตรี ได้รับเชญิจากสมาพนัธ์ดนตรี
เสฉวน ให้เข้าร่วมแสดงดนตรีในงาน “The 5th Sichaun Wind Ochestra 
Compettition 2018” ระหว่างวันท่ี 24 - 28 พฤศจิกายน 2561 
ณ เมืองเฉงต ูมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจนี
ทัง้นีเ้รายังได้รับเกียรตใิห้เป็นวงดนตรีสาธติ Workshop & Master 
Class การปรับวง การวิเคราะห์บทเพลง และสร้างแบบฝึกหัดจาก
บทเพลง ให้แก่คณะครูดนตรีในมณฑลเสฉวน โดยวทิยากรคือ Mr.Victor 
Tam Music Director and Conductor of Hong Kong Wind Phillhar-
monic ซึง่เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถด้านการปรับวงและการอ�านวย
เพลง ซึง่ในกิจกรรมนี ้ ท�าให้นกัศึกษาของเราได้รับองค์ความรู ้ และ
เพิม่พนูประสบการณ์ในการบรรเลงดนตรีมากย่ิงขึน้ และยังมีการแลก
เปลีย่นความรู้ทางด้านดนตรีระหว่างนกัเรียน นกัศึกษา อกีด้วย l

ระหว่างวนัที ่25 พฤศจกิายน - 8 ธนัวาคม 2561 ส�านกัวเิทศสัมพนัธ์และ
เครือข่ายอาเซียน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ
ส�าหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่
สากล ณ มหาวทิยาลัยในต่างประเทศ ประจ�าปีการศึกษา 2561 เพือ่พฒันา
ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ และความรู้เก่ียวกับวฒันธรรมนานาชาติ
แก่อาจารย์และบุคลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กิจกรรม
ที ่ 1 พฒันาศักยภาพด้านภาษาจนีส�าหรับอาจารย์และบุคลากร มบส. ณ 
Tianjin Normal University, สาธารณรัฐประชาชนจนี ระหว่างวันที ่ 25 
พฤศจกิายน - 8 ธนัวาคม 2561 ซึง่โครงการนีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากสถาบัน
ขงจือ้ มบส. และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทยีนจนิ เป็นโครงการจดัอบรม
ภาษาและวฒันธรรมจนี l

นาย ณัฐวุฒิ หลวงขวา นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ (4ปี) คณะ
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับทนุการศึกษาเรียนเต้นนาฏยศิลป์
ตะวันตกของประเทศอติาลี และทนุจากสถาบันแดนเซนเตอร์ จากการ
แข่งขัน Solo Dance Competition ในงาน International Dance Festival 
2018 จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 24 - 25 พฤศจกิายน 2561 นบัเป็นความภาค
ภมิูใจและเป็นตวัแทนในการแสดงศักยภาพของสาขานาฏยศิลป์ (4ปี) ท่ี
มาตรฐานในระดับสากลเป็นท่ียอมรับในเวทรีะดับนานาชาต ิl

วิทยาลัยการดนตรี มบส. ได้รับเชิญจาก
สมาพันธ์ดนตรีเสฉวน ให้เข้าร่วมแสดง
ดนตรีในงาน “The 5th Sichaun Wind 
Ochestra Compettition 2018”

ส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่าง
ปร ะ เทศส� าห รับอาจารย ์ แล ะ บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สู ่สากล ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
ประจ�าปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ (4ปี) ได้รับ
ทุนการศึกษาเรียนเต้นนาฏยศิลป์ตะวันตก
ของประเทศอิตาลี และทุนจากสถาบันแดน
เซนเตอร์ จากการแข่งขัน Solo Dance 
Competition ในงาน International 
Dance Festival 2018



1 - 31 มกราคม 2562 : 9

วนัที ่ 25 พฤศจกิายน 2561 ชมรมสริุยะอาสาพยาบาล มหาวทิยาลัย
ราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา จดัโครงการ สริุยะอาสาพยาบาล อุน่ไอรัก 
2561 “กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน 
(CPR+AED)” โดยมี อาจารย์ขวญัชัย ช้างเกิด รองผูอ้�านวยการส�านกั
กิจการนกัศึกษา เป็นประธานพธิเีปิดโครงการ เพือ่เป็นการเพิม่พนูความ
รู้ และฝึกทักษะด้านการปฐมพยาบาล ให้แก่จติอาสาด้านการปฐมพยาบาล
และผูท้ีส่นใจ ให้สามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการช่วยเหลือผูอ้ืน่หรือ
บุคคลใกล้ชิดในกรณีเจบ็ป่วยฉกุเฉนิได้ และเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนการปฏิบัตงิานจริง ในงาน ไบค์อุน่ไอรัก คลายความหนาว “สายน�า้
แห่งรัตนโกสินทร์” ในวนัที ่9 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผูเ้ข้าอบรมจะได้รับความ
รู้เก่ียวกับทฤษฎีการปฐมพยาบาล การฝึกปฏิบัติตามฐาน และการฝึก
ทดสอบในสถานการณ์จ�าลอง ซึง่มีผูเ้ข้าร่วมโครงการทัง้ส้ิน 52 คน
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจให้ทางชมรมไปถ่ายทอดความรู ้ด ้านการ
ปฐมพยาบาลหรือช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (สอนเด่ียว 
กลุม่เลก็ กลุม่ใหญ่ ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย) หรือ ประสงค์
จะบริจาค เงิน อปุกรณ์ และเวชภณัฑ์ เพือ่ใช้ในการช่วยเหลือผูป้ระสบ
ภยัต่างๆ ตดิต่อได้ท่ี น.ส.ธญัวรัตน์ (ประธานชมรม) 089-421-3916 l

วนัที ่25 พฤศจกิายน - 24 ธนัวาคม 2561 นกัศึกษาวทิยาลัยการดนตรี
และสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทาง
ไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมโครง
การบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน (Work - integrated Learning 
: WiL)โดยความร่วมมือกับบริษัท Hong Kong Brahma Management 
Services Foundation Limite l

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จดัโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ “ผลการด�าเนนิงานการ
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 - 2562(ฉบับปรับปรุง) ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี
เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วม 
ซึ่งในการประชุม มีการประเมินผล/วิพากษ์ การด�าเนินงานที่
สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยฯ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผู้ทรงวุฒิเชี่ยวชาญตามกลยุทธ์ ทั้ง 6 
ด้าน ดังนี้
แผนกลยุทธ์ที ่1 ด้านการพฒันาอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นบนพืน้ฐานของ
มหาวิทยาลัยที่น�าไปสู่ความเป็นเลิศ โดย รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์
แผนกลยุทธ์ที ่2 ด้านการจดัการศึกษาทีมี่คุณภาพได้มาตรฐานสากล 
โดย ผศ.อรียา แพ่งสภา
แผนกลยุทธ์ที่ 3 ด้านการวิจัย โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
แผนกลยุทธ์ที ่4 ด้านการบริการวชิาการสูส่งัคม โดย รศ.ดร.อ�านวย 
เดชชัยศรี
แผนกลยุทธ์ที ่5 ด้านการท�านบุ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.
สุดารัตน์ ชาญเลขา
แผนกลยุทธ์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.
วิไล ตั้งจิตสมคิด

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล จัดโครงการ 
สุ ริยะอาสาพยาบาล อุ ่ น ไอ รัก 2561 
“กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลและช่วย
ฟื้นคืนชีพพ้ืนฐาน (CPR+AED)”

นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรีและสาขาวิชา
นาฏยศิลป์ เดินทางไปเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือ
ร่วมโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท�างาน (Work - integrated Learning : WiL)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการ
ด�าเนินงานการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลัยตาม
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 - 2562
(ฉบับปรับปรุง) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561
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กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Recent news

วนัที ่28 พฤศจกิายน 2561 ฝ่ายวชิาการ จดัโครงการพฒันาศักยภาพทาง
วชิาการของคณาจารย์ กิจกรรม : ระบบพีเ่ล้ียงทางวชิาการ รุ่นที ่5 (คร้ังท่ี 1) 
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธกิารบดี เป็นประธานเปิดโค
รงการฯ และรศ.ดร.วโิฬฏฐ์ วฒันานมิิตกูล ผูท้รงคุณวฒิุ กล่าวช้ีแจงรูปแบบ
และแนวทางของกิจกรรมในโครงการฯ แก่คณาจารย์พีเ่ลีย้ง และคณาจารย์ผู้
เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชมุ ช้ัน 15 อาคาร 100 ปี ศรีสริุยวงศ์ มหาวทิยาลัย
ราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
จัดโครงการ “ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยในประเทศและต่าง
ประเทศ ปีการศึกษา 2561” ทั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาจาก Lipa 
Collegs (LCC),สาธารณรัฐฟิลิปินส์เข้าร่วมโครงการ ณ มบส. โดยมี 
ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด
โครงการ พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคาร 
11 ช้ัน 9 และ จัดพิธีปิด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อาจารย์ 
ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ ผู้อ�านวยการส�านักวิเทศสัมพันธ์ฯ เป็น
ประธานปิดโครงการ พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วม ณ โรง
ละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

วันท่ี 6 ธันวาคม 2561 งานแถลงข่าวกิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล 
บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 1 กรุงเทพฯ เชื่อม 2 แผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผศ.ดร.ลนิดา 
เกณฑ์มา อธิการบดี ประธานเปิดงาน และกล่าววัตถุประสงค์ท่ีมาของ
การจัดงาน โดย ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการ คณะ
กรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และพลโทอิสระ วัชรประทีป 
ประธานกรรมการจัดงาน เดิน วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ คร้ังท่ี 1 
กล่าวถึงรายละเอียดงาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และ
นักศึกษาเข้าร่วม โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก ณ 
อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

ฝ ่ ายวิ ช าก า ร  จั ด โ ค รงกา ร พัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย ์ 
กิจกรรม : ระบบพ่ีเล้ียงทางวิชาการ รุ่น
ท่ี 5 (ครั้งที่ 1)

ส�านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
จัดโครงการ “ประสานความร่วมมือทาง
วิชาการระหว ่ างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยใน
ประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561” 

งานแถลงข่าวกิจกรรม เดิน - ว่ิง การกุศล 
บ้านสมเด็จฯ คร้ังที่ 1 กรุงเทพฯ เช่ือม 2 
แผ ่น ดิน ชิงถ ้วยพระราชทานสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จัดโครงการ “วันสาธารณสุขแห่งชาติ” โดยมี อาจารย์ 
ดร.เธียร ธีระวรวงค์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงพระราช
ประวัติพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย มีซุ้มให้ความรู้เร่ืองความ
ปลอดภัย ความสะอาดเร่ืองโภชนาการ เคล็บลับเรื่องสุขภาพต่างๆ 
และผศ.ศศิธร สกุลกิม ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็น
ประธานในพิธีปิด ณ อาคาร 1 ช้ัน 1 l

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ส�านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริการและข้อมูล
ต่าง ๆ ในกิจกรรม “ลงทะเบียนเรียนไม่ยาก...อย่างที่คิด” เพื่อให้
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจในการใช้ระบบ MIS เร่ือง
ลงทะเบียนเรียน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน เช่น ตารางเรียน 
ผลการเรียน การย่ืนค�าร้อง ฯลฯ โดยบุคลากรจากส�านักส่งเสริม
วิชาการฯ ณ อาคาร 10 ชั้น 8 l

ภาพบรรยากาศ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จัดโครงการ “วันสาธารณสุขแห่งชาติ”

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริการ
และข้อมูลต่าง ๆ ในกิจกรรม “ลงทะเบียน
เรียนไม่ยาก...อย่างทีค่ดิ”
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วันองัคารที ่ 4 ธนัวาคม 2561 คณะผูบ้ริหาร คณาจารย์ บุคลากรและ
นกัศึกษา เข้าร่วม พธิเีคารพธงชาติและร้องเพลงชาต ิณ ลานอนสุาวรีย์ 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ โดยมีวงดุริยางค์ วิทยาลัยการ
ดนตรี บรรเลงเพลงชาติ ณ บริเวณลานหน้าอนสุาวรีย์ฯ มหาวทิยาลัย
ราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

วนัที ่3 ธนัวาคม 2561 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธกิารบดี รศ.ปรียานชุ 
กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธกิารบดีฝ่ายวจิยั ผศ.ดร.อารีวรรณ เอีย่มสะอาด 
รองอธกิารบดี ผศ.สมหมาย มหาบรรพต ท่ีปรึกษาอธกิารบดี คณาจารย์
นกัวจิยั ผูบ้ริหารสถาบันวจิยัและพฒันา และทีมงาน มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ร่วมพธิเีปิดงานการประชมุผูอ้�านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัทัว่ประเทศ โดยสถาบันวิจยัและพฒันา เตรียม 
การน�าเสนอผลงานวจิยัภาคนทิรรศการ และภาคบรรยาย จากนักวิจยั
ตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยมี นายกอบชยั บุญอรณะ ผูว่้าราชการจงัหวดั
เพชรบุรี กล่าวต้อนรับ ดร.สุเมธ ตนัตเิวชกุล กรรมการและเลขาธกิาร
มูลนธิชัิยพฒันา กล่าวเปิดการประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ“ 
ราชภฏัวจิยั คร้ังท่ี 5” (5th Rajabhat University National and Interna-
tional Research & Academic Conference: RUNIRAC V) สหวทิยาการ
กับการสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่พฒันาท้องถิน่อย่างย่ังยืน ตามศาสตร์
พระราชา โดยมี ผศ.ดร.ปิลันธนา เลศิสถิตธนกร อาจารย์ สาขาวชิาการ
แพทย์แผนไทย ได้รับพระราชทานรางวลันกัวจิยัดีเด่น จากองคมนตรี 
พลเอกสรุยุทธ์ จลุานนท์ เป็นประธานมอบรางวัล ภายในงานคร้ังนีด้้วย 
ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี จ.เพชรบุรี l

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ�าปี 2561

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมการประชุม
ผู ้อ� านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏทัว่ประเทศ

วันที ่28 พฤศจกิายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ส�านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพฒันาศักยภาพ
วารสารออนไลน์ ระบบThaiJo” โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าค�า ผูอ้�านวยการส�านกั
วทิยบริการฯ เป็นประธานเปิดงาน วทิยากรโดย คุณชาตรี วงษ์แก้ว นกัวจิยั
อสิระ ซึง่ภายในงานมีบรรณาธกิารและกองบรรณาธกิาร ผูเ้ขียนบทความ 
บุคลากรในการจัดท�าวารสารต่างๆ หน่วยงานภายนอก และภายใน
มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชมุ it 1 ชัน้ 8 l

วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 ส�านกักิจการนกัศึกษา จดักิจกรรมวนัเอดส์โลก 
กล่าวต้อนรับโดย ผศ.สายัณ พทุธลา ผูช่้วยอธกิารบดี โดยมี รศ.นพ.วินยั 
รัตนสุวรรณ นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ซึ่งภายในงานมี
กิจกรรมการแสดงดนตรี จากนกัศึกษา มบส. กิจกรรมแนะน�าฐานกิจกรรม
ต่างๆ ประกอบด้วย ฐาน Condom ให้ความรู้เร่ืองของการใส่ถงุยางอนามัย   
ฐานโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, HPV , การใช้ยาคุมก�าเนดิ   ฐาน YMSM.
lovecarestation   ฐาน ตรวจสขุภาพ HIV , ซฟิิลิส , กรุ๊ปเลอืด  มีกิจกรรม
การแข่งอืน่ๆ กิจกรรมเพศห่างไกลหรือใกล้ตัว และกิจกรรมแจกของรางวลั 
ณ ลานกจิกรรม อาคาร 1 ชัน้ 1 l

วันที ่ 2 ธนัวาคม 2561 ผศ.ดร. ลนิดา เกณฑ์มา อธกิารบดี พร้อมรอง
อธิการบดี และที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ร่วมการประชมุอธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภฏั คร้ัง 7/2561 ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี l

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์ ระบบ 
ThaiJo”

ส�านักกจิการนักศกึษา จดักิจกรรมวนัเอดส์โลก

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมการประชุม
อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏ ครัง้ 7/2561
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กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Edu-Move Spot

การประชมุจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ 
โรงเรียนในเครือข่ายโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขยีนและการคิดวเิคราะห์ฯ
วันที ่19 พฤศจกิายน 2561 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมลงนามใน

พธิบัีนทกึข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวชิาการโรงเรียนในเครือข่ายโครงการยกระดับคณุภาพการเรียนรู้ด้านการ
อ่าน การเขียนและการคดิวิเคราะห์ฯ โดยมี ผศ.ดร.วิเชียร อนิทรสมพนัธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน และนายทวี 
ทะนอก ผูอ้�านวยการ ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน สมุทรสาคร ร่วมลงนามบันทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางวชิาการฯ กับสถาบันการศึกษา จ�านวน 22 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง 10 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาส 12 
โรงเรียน ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคาร 11 มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา l
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