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มบส. ได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติ
ในง�นเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปีของ
มห�วิทย�ลัยแห่งช�ติพิงตงและเข้�
ร่วมก�รประชุมสุดยอดอธิก�รบดี

“เที่ยวธนบุรี” ตอกย้ำ� ก�รเป็นแลนด์ม�ร์ค
ท�งประวัติศ�สตร์และวัฒนธรรมย่�นฝั่งธน
สู่ก�รเผยแพร่ระดับช�ติ 

นักศึกษ� มบส. คว้� 3 ร�งวัล 
แห่งคว�มภูมิใจ

violet Frame

อ่านต่อหน้า 5
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วันที ่ 14 ธนัวาคม 2561 อาจารย์ณฏัฐ์ เดชะปัญญา และทีมงานนกัศึกษาจากบ้านสมเด็จฯ
เรคคอร์ด มอบเพลงและมิวสิควดีิโอ “เทีย่วธนบรุ”ี ให้แก่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

เพือ่สนบัสนนุการท่องเทีย่วทางศิลปะและวฒันธรรม ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมอตุสาหกรรม
ทางวฒันธรรมเชงิสร้างสรรค์ และประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม
ฝั่งธนบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้แทนรับมอบ อาทิ 
คุณปาริชาติ บุญคล้าย รองผูอ้ำานวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ (ททท.) คุณฉตัรชยั ชนิคำา 
ผูอ้ำานวยการกองประชาสมัพนัธ์ในประเทศ คณุทวีเดช ทองอ่อน ผูอ้ำานวยการกองตลาดภาคกลาง 
คุณอภิชยั ฉตัรเฉลมิกจิ ผูอ้ำานวยการภมิูภาคภาคกลาง คณุรตวิณัณ บุญประคอง ผูอ้ำานวยการ
สำานกังาน (ททท.) สำานกังานกรุงเทพมหานคร ณ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (สำานกังานใหญ่) l

 

ตอกย�้ำ กำรเป็นแลนด์มำร์คทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม
ย่ำนฝั่งธนสู่กำรเผยแพร่ระดับชำติ

Forward
กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ
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วนัที ่12 ธนัวาคม 2561 ภาพบรรยากาศเบ้ือง
หลังการถ่ายทำาบันทึกเทปรายการเดินหน้า
ประเทศไทย ตอน “วัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส” 

โดยมี ผศ.ดร.ลนิดา เกณฑ์มา อธกิารบดี พร้อม
ด้วยนกัศึกษาเข้าร่วมการบันทึกเทปในคร้ังนี ้ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยสำานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้
ติดต่อประสานงานและให้การต้อนรับ l

เบื้องหลังกำรถ่ำยท�ำบันทึกเทปรำยกำรเดินหน้ำประเทศไทย
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นักศึกษำชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำผู้ประกอบกำรอำหำร ได้รับรำงวัล

นักศึกษำสำขำวิชำภำษำไทย คณะครุศำสตร์ ได้รับรำงวัล
ชนะเลิศ ในกำรประกวด สื่อสร้ำงสรรค์ประเภทบทร้อยกรอง 
ในโครงกำรประกวดสื่อสร้ำงสรรค์

นักศึกษำชั้นปีท่ี 5 สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและอินโฟร ์
ได้รับรำงวัลชมเชย จำกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
ในกำรประกวดผลงำนออกแบบระดบัเยำวชนแห่งชำต ิครัง้ที ่2

วันที ่19 ธนัวาคม 2561 นายธวชัชัย ล้ิมประเสริฐ  
นายพศวัต วทิยานกูุลกิจ และนางสาวอภสิรา 
สกุลสนัติ นกัศึกษาชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาผูป้ระกอบ
การอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 โครงการ องุน่ อร่อยง่าย ได้สขุภาพ ปี 4 ซึง่
ได้จดัการแข่งขันรอบคดัเลือกจากมหาวทิยาลยั
ต่างๆ ท่ัวประเทศ ณ มติชนอคาเดมี l

นายแมน คล้ายสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวลัชนะเลิศ 
ในการประกวด ส่ือสร้างสรรค์ประเภทบท
ร้อยกรอง ในโครงการประกวดส่ือสร้างสรรค์ 
เพือ่ส่งเสริมการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไทยกบั
การอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม” ณ อาคารฮอล์ 9 อมิแพคฟอร่ัม 
ศูนย์การแสดงสนิค้าและการประชมุ เมืองทอง
ธาน ีจงัหวดันนทบุรี l

นายพงศ์ธร ดีสะท้าน นกัศึกษาช้ันปีที ่5 สาขา
วิชาออกแบบกราฟ ิกและอินโฟร ์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับรางวัล
ชมเชย จากพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ในการประกวดผลงานออกแบบระดับ
เยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 2 : ตราสัญลักษณ์
สำาหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 
2562 จากผลงานส่งประกวดกว่า 300 ผลงาน 
ณ ทำาเนยีบรัฐบาล l
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มรภ.บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รับ
รำงวัลแห่งเกียรติยศ อันดับที่ 1 
ควำมภำคภูมิใจ (ITA AWARD) ต่อ
เนือ่งเป็นปีทีส่อง
วันท่ี 7 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมผูบ้ริหาร เข้าร่วมรับ
รางวลัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนนิงานของหน่วย
งานภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก พลเอกประยุทธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ซึง่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็น
มหาวทิยาลัยทีมี่ผลคะแนนการประเมินสูงสดุ ประเภทสถาบันอดุมศึกษา 
คิดเป็นคะแนน 93.57 ได้อนัดับที ่1 ของสถาบันอดุมศึกษาของรัฐและใน
กำากับ 81 แห่ง ณ อิมแพคเมืองทองธานี ทั้งนี้เป็นเร่ืองน่ายินดีที่
มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับรางวัลต่อเนือ่งเป็นปีทีส่อง
อกีด้วย l
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Recent news

วันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ให้เกียรติ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่าย
ปฏิบัติการเชิงรุก คร้ังท่ี 2/2561 ในการประชุมคร้ังนี้ ผศ.ดร.อารีวรรณ 
เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ผศ.สมหมาย 
มหาบรรพต ท่ีปรึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และอาจารย์ ดร.เพญ็พร 
ทองคำาสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ดำาเนินรายการในการประชุมคร้ังนี้ สำาหรับ
ประเด็นในการประชุมนั้น ได้หารือเก่ียวกับคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ แนวทางการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2561 การดำาเนินการจัดทำาตัวบ่งช้ี และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และเร่ืองการบริหารความเสี่ยง 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน (2707C) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี 
ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วย
อธกิารบดี และดร.เพญ็พร ทองคำาสกุ ผูช่้วยอธกิารบดี มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรตใินงานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี
ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติพิงตงและเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
อธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติพิงตงประเทศสาธารณรัฐจีน 
(ไต ้หวัน) โดยมีมหาวิทยาลัยที่ เข ้ามาร ่วมประชุมท้ังหมด 55 
มหาวิทยาลัย จาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวยีดนาม มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ 
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย รัสเซีย และอเมริกา l

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำานักกิจการนักศึกษา ส่งบุคลากรเข้าร่วม
การแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” รอบ
มหกรรม ภายใต้แนวคิด “กีฬาเพ่ือการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่
ย่ังยืน” ซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด 36 ชนิดกีฬา โดยมี นายศุภศิษย์ 
กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในนามจังหวัด
อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ธรรมรักษ์ 
ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าว
ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทั้ง 111 แห่ง นอกจากนี้ยังได้
รับเกียรติจากผู้กำากับการตำารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี รองนายก
เทศมนตรีนครอุบลราชธานี และรองประธานหอการค้าจังหวัด
อุบลราชธานี ร่วมงานแถลงข่าว ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี l

คณะขับร้องประสานเสยีง BSRU Chamber Choir โดยนกัศึกษาภาค
วิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อำานวยเพลงโดย Dr.Casey Hoh ภายใต้การ
ควบคุมวงของ อ.สุขนิษฐ์ สะสมสิน หัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก 
/ รองคณบดีวทิยาลัยการดนตรี ได้รับเชญิเข้าร่วมแสดงในงาน Cantata 
Macau 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ โบสถ์
คาทอลิก Se Catedral เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี นกัศึกษาได้ทำาการแสดงและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ใน
กิจกรรมการขับร้องประสานเสียงผ่านบทเพลงศาสนา บทเพลง
คลาสสิค และบทเพลงพื้นบ้าน จากคณะขับร้องประสานเสียงจาก
นานาประเทศ อาทิเช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จีน เม็กซิโก 
เป็นต้น ซึง่การเข้าร่วมกจิกรรมในคร้ังนี ้เป็นการพฒันาศักยภาพด้าน
การขับร้องประสานเสียง เพิม่พนูประสบการณ์ด้านการแสดงต่อหน้า
สาธารณะชน การสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษาด้านดนตรี การ
ทำานุบำารุงและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ l

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ครั้งที่ 
2/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเฉลิม
ฉลองครบรอบ 5 ป ีของมหาวิทยาลัย
แ ห ่ ง ช า ติ พิ ง ต ง แ ล ะ เ ข ้ า ร ่ ว ม ก า ร
ประชุมสุดยอดอธิการบดี

ส�านักกิจการนักศึกษา ส่งบุคลากรเข้าร่วม
การแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
คร้ังท่ี 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเชิญเข้า
ร ่วมแสดงในงาน Cantata Macau 
2018
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ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน 
รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ 
ผู ้อำานวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายไทย และ ศ.ดร. อู ๋ เย่ียน หรู ผู ้
อำานวยการสถาบันขงจื๊อ ฝ่ายจีน เข้าร ่วมพิธีเปิดและร่วมการ
ประชุมสถาบันขงจื๊อโลก คร้ังที่ 13 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ
นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดข้ึนโดย
สำานักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั ้น) 
/ สถาบันขงจื๊อสำานักงานใหญ่ เพื่อร่วมประชุมทบทวนการบริหาร
จัดการสถาบันขงจื๊ อทั่ ว โลกร ่ วม กับคณะผู ้ บ ริหาร  ตัวแทน
มหาวิทยาลัย และผู้อำานวยการสถาบันขงจื๊อจำานวนกว่า 2,000 คน 
จากสถาบันขงจื๊อและห้องเรียนขงจื๊อทั่วโลก โดยการประชุมในคร้ังนี้ 
ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน และคณะ ได้เป็นตัวแทนสถาบัน
ขงจื๊อ ในเขตทวีปเอเชีย เข้าร่วมประชุมและเสนอแนวทางการ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันขงจื๊อ เพื่อหาแนวทางและวางแผนรับมือการเปล่ียนแปลง
และการยกระดับคุณภาพของสถาบันขงจื๊อในอนาคต อีกทั้งยังได้
ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำาปี 2561 ร่วมกับ คณะผู ้
บริหารมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เพื่อรายงานผลการดำาเนิน
งานและหารือแนวทางในการบริหารจัดการและแก ้ไขป ัญหา
อุปสรรคต่างๆ ของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา อีกด้วย l

ระหว่างวันท่ี 15 - 16 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาผู ้นำานักศึกษาเครือข่าย
คณะวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์วิชาการท้องถ่ินและ
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อสร ้างสัมพันธ ์ระหว ่างสโมสรนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายทั้ง 9 สถาบัน l

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ
ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี จัดโครงการเป ิด
บ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษาวัฒนธรรม คร้ังที่ 2 การเสวนา
วชิาการประกอบการแสดง เร่ือง “มหาบุรษุรตัโนดม เดอะมิวสิคัล” 

เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีการจดัรูปแบบเสวนาสลบักบัการแสดงทางด้านศิลปวฒันธรรม 
ท่ีหลากหลาย และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในและภายนอก 
ตลอดถึงเครือข่ายวัฒนธรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนิน
โครงการ ในการสร ้างเครือข ่ายความร ่วมมือทางด ้านศิลป
วฒันธรรมและการให้บริการวชิาการแก่สงัคม ณ โรงละคร ศรีสริุยวงศ์ 
อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. ฝ่ายวิชาการ 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : การอบรมการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” หัวข้อ “การเขียนโครงร่างการ
วิจัยในช้ันเรียน และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปช่วยท�าวิจัย
ในช้ันเรียน” โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา พงศ ์พัฒนโยธิน รอง
อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย ผศ.เพชราวดี 
จงประดับเกียรติ และคณะ ณ ห้อง 301101 อาคาร 30 ช้ัน 11 
คณะครุศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดย
มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
- ระยะท่ี 1 จัดข้ึนในวันท่ี 11 - 12 ธันวาคม 2561 การเขียน
โครงร่างการวิจัยในช้ันเรียน และการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปช่วย
ทำาวิจัยในชั้นเรียน l

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ร่วมการประชุมสถาบันขงจื๊อโลก ครั้งท่ี 13 

คณะวิทยาศาสตร ์ และ เทคโนโลยี  ส ่ง
นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาผู้น�านักศึกษาเครือ
ข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัย

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับภาค
วิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี จัด
โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษา
วัฒนธรรม คร้ังท่ี 2

ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ของคณาจารย์ กิจกรรม : การอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”
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กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Recent news

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นักศึกษา สาขาวิชานาฏยศิลป์ 4 ปี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญให้แสดงชุด “กระซิบ
รัก”  ในงานนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์
สถานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 “รักชาติ เฟสติวัล 4.0 คนรุ่นใหม่ 
หัวใจรักชาติ” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี lวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : การอบรม
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” หัวข้อ “การสร้างและการ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยในช้ันเรียน (เคร่ืองมือสำาหรับตัวแปร
ต้น)” ซึ่งเป็นกิจกรรมระยะที่ 2 วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัศมี ตันเจริญ และ 
อ.ดร.ศุนสิา ทดลา บรรยายในเร่ือง นวตักรรมทีใ่ช้ในการวจิยัในช้ันเรียน
ปรเภทเทคนิควิธีการสอน ณ ห้อง 301101 อาคาร 30 ชั้น 11 (อาคาร
คณะครุศาสตร์) l

วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 วนัสิง่แวดล้อมไทย ชมรมรู้รักษ์ถ่ิน ร่วมกับ สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สำานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เจ้าหน้าที่จากสำานักงานเขตธนบุรี สำานักการระบายนำ้า และ
หน่วยเฉพาะกจิเคล่ือนท่ีเร็วเขตพืน้ที ่2 กรุงเทพมหานคร ร่วมกนัปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอาสาใน “โครงการลูกบ้านสมเด็จร่วมใจ ท�าความดี
ถวายในหลวง” เพือ่บำาเพญ็ประโยชน์ให้แก่ชุมชนตามแนวพระราชดำาริ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดา
สิง่แวดล้อมไทย โดยมีกิจกรรมเก็บขยะในคลองสมเด็จเจ้าพระยา คลอง
บางไส้ไก่ และเก็บขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา l

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : การ
อบรมการวิจยัในช้ันเรียนเพือ่พฒันาการเรียนรู้” หัวข้อ “การสร้างและ
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยในชั้นเรียน (เคร่ืองมือสำาหรับ
ตัวแปรต้น)” ซึ่งเป็นกิจกรรมระยะที่ 2 วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธัชกร 
สุวรรณจรัส และ ผศ.ดิเรก อัคฮาด บรรยายในเรื่อง นวัตกรรมการ
ศึกษาสำาหรับการวิจัย ในชั้นเรียน ณ ห้อง 301101 อาคาร 30 ชั้น 
11 (อาคารคณะครุศาสตร์) l

นักศึกษา สาขาวิชานาฏยศิลป์ 4 ปี ได้รับ
เชิญให ้แสดงชุด “กระซิบรัก” ในงาน
นิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์
และอนสุรณ์สถานแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่4ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
คณาจารย์ กิจกรรม : การอบรมการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

วันส่ิงแวดล้อมไทย ชมรมรู้รักษ์ถ่ิน ร่วมกับ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่ง
แวดล้อม ส�านักกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่
จากส�านักงานเขตธนบุรี ส�านักการระบายน�้า 
และหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนท่ีเร็วเขตพ้ืนท่ี 2 
กรุงเทพมหานคร ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม
จิตอาสา 

ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ของคณาจารย์ กิจกรรม : การอบรมการ
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้” 
หัวข ้อ “การสร ้างและการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือวิจัยในชั้นเรียน (เคร่ือง
มือส�าหรับตัวแปรต้น)”
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วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์เชิงรุก  สำานักกิจการนกัศึกษา 
องค์การนกัศึกษา สภานกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา และวทิยาลัยการดนตรี 
ร่วมเดินหน้าประชาสมัพนัธ์ เชญิชวนผูส้มัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิง่ 
บ้านสมเด็จ คร้ังที ่ 1 นำาทมีโดย ผศ.ธรีถวลัย์ ปานกลาง ผูอ้ำานวยการ 
อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำานวยการ และทีมงานสำานักกิจการ
นกัศึกษา ผูน้ำานกัศึกษาฑูตกิจกรรม ณ สวนเฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา 
บางขุนนนท์ และ สวนหลวงพระราม 8 l

วนัที ่ 14 - 17 ธนัวาคม 2561 สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัโครงการ “พฒันานกัศึกษา
เพือ่ยกระดับการจดัการศึกษาสูยุ่คไทยแลนด์ 4.0” โดยจดักิจกรรมการ
อบรมเชงิปฏิบัติการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างทกัษะทาง
ปัญญา ให้กับนักศึกษาจำานวน 45 คน ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร 

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด 
รองอธกิารบดี และคณุอภชิาต ิสงิห์ชัย ผูอ้ำานวยการกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชมุสมัมนา
การเตรียมการจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยมี นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดประชุมและมอบนโยบายการจดั
ทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 พร้อมทั้ง
บรรยายพเิศษ โดย ผูอ้ำานวยการสำานกังบประมาณ เร่ือง แนวทางการ
จดัทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 และพระ
ราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.  2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ 
บอลรูม ศูนย์การประชมุ อมิแพค็ ฟอร่ัม เมืองทองธาน ีอำาเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี l

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาการ
จดัการ และสำานกัคอมพวิเตอร์ จดัอบรมเชงิปฏิบัตกิาร โครงการการ
พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบ
การ และ ICT ให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชลลดา 
พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งเป็น
กิจกรรมระยะที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 15, 16, และ 22, 23 ธันวาคม 2561 
มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
- เรื่อง ทักษะการเป็นผู้ประกอบการแห่งศตวรรษที่ 21
วิทยากรโดย อ.นภัสพร นิยะวานนท์, อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์
- เรื่อง การวางแผนการตลาดสำาหรับผู้ประกอบการ
วิทยากรโดย อ.ดร.พิศิษฐ์ ชำานาญนา, คุณฉัตรเทพ ตันติเวชชำานาญ
- เรื่อง การสร้างความรับรู้ต่อแบรนด์สำาหรับผู้ประกอบการ
วิทยากรโดย อ.พัชนี แสนไชย, อ.ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข
- เรื่อง การจัดการดำาเนินงานสำาหรับผู้ประกอบการและการจัด
องค์การสำาหรับผู้ประกอบการ วิทยากรโดย อ.กรองทอง หีบโคกสูง, 
อ.วัศยา หวังพลายเจริญสุข ณ อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมช้ัน 1 
อาคาร 10 l

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ส�านักกิจการ
นักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา 
สโมสรนกัศกึษา และวทิยาลยัการดนตร ีร่วม
เดินหน้าประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับ
การจดัการศกึษาสู่ยคุไทยแลนด์ 4.0”

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชมุ
สมัมนาการเตรียมการจดัท�างบประมาณราย
จ่ายประจ�าปี งบประมาณ พ.ศ.  2563

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกบัคณะวิทยาการจดัการ 
และส�านักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชงิปฏิบตัิ
การ โครงการการพัฒนาสมรรถนะบณัฑติ
ด้านความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบ
การ และ ICT 
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กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Recent news

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาความรู้
และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำานกัศึกษาเข้าเย่ียมชม
และรับฟังการบรรยาย เร่ืองเทคโนโลยี Smart Home & Smart Farm 
ณ ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (TCDC) 
ถนนเจริญกรุง จังหวัดกรุงเทพฯ l

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำาโดย ผศ.ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประชุมหารือด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ฮานอย 
(University of Social Sciences and Humanities-Hanoi) สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี 
(Guangxi University of Foreign Language) มหาวิทยาลัยชนชาติ
กวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐฯ
ประชาชนจีน เพื่อพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร สู่ความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นความร่วมมืออย่าง
น้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา ด้านการร่วมมือการวิจัยและการจัดประชุมนำา
เสนองานวชิาการระดับนานาชาต ิ และการแลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรม
เป็นสำาคัญ l

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำานักกิจการนักศึกษา นำาโดย ผศ.ดร.
ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำานวย
การสำานักกิจการนักศึกษา นำาผู้แทนนักศึกษา องค์การนักศึกษา จัด
กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานในรัชกาลที่ 9 “เกี่ยวข้าววันพ่อ” 

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการลงแขกดำานาเม่ือวันแม่แห่งชาติ 12 
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี หลังจากนั้นกลุ่มนักศึกษาได้
ร่วมกันทำาจิตอาสาเก็บกวาดวัชพืชบริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวม 
และอาคารหอพัก ในมหาวิทยาลัย l

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จัดโครงการพัฒนาความรู้และ
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เข้าร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทาง
วิชาการระดับนานาชาติ

ส�านักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสืบสาน
พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 9 “เก่ียวข้าว
วันพ่อ” 

ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี 
งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความย่ังยืน ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์
คณะวิทย์เป็นจำานวนมาก เข้าร่วมทำากิจกรรมและอบรม เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยต่างๆ ณ ห้อง 
9010 อาคาร 9 ช้ัน 10 l

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การใช้เทคโนโลยี ZOOM เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน” ซึ่ง ZOOM เป็นแอพ
พลิเคชั่นท่ีใช้ในการจัดประชุมทางไกล สามารถประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนการสอน การทำาวิจัย นิเทศก์นศ. และอื่นๆ อีกมากมาย 
โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วม
อบรมเป็นจำานวนมาก ณ. ห้อง 9010 อาคาร 9 ช้ัน 10 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี l

คณะวิทยาศาสตร ์และ เทคโนโลยี จัด
โครงการการพัฒนา ศักยภาพงาน
วิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม
สู่ความย่ังยืน

คณะวิทยาศาสตร ์และ เทคโนโลยี จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การ
ใช้เทคโนโลยี ZOOM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน”
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วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 สำานกังานสภามหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จดัการประชมุสภามหาวทิยาลัย คร้ังที ่12/2561 
พร ้อมจัดงานเล้ียงขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย 
และผูบ้ริหารมหาวทิยาลัยเนือ่งในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และ
อวยพรในโอกาสอายุครบ 80 ปี ของศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จฑูา 
กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคณุวฒุ ิณ โรงละครศรีสริุยวงศ์ อาคาร 
150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) l

วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 คณะผูบ้ริหาร คณาจารย์ นกักีฬา และผูป้กครอง
โรงเรียนสาธติฯ ได้เชญิถ้วยพระราชทานแห่ไปตามถนนอสิรภาพ ถนน
ประชาธปิก วนรอบวงเวยีนใหญ่ แล้วแห่เข้าโรงเรียนสาธติฯ พร้อมเชิญ
ถ้วยพระราชทานประดิษฐาน ณ ปรัมพิธี  โรงเรียนสาธิตฯ 
โดยผู้อำานวยการ ผอ.ทวีศักด์ิ จงประดับเกียรติ ได้ทำาพิธีรับถ้วย
พระราชทาน ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ประถม) ได้รับเกียรตเิป็นเจ้าภาพในการจดัการแข่งขัน กฬีา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ คร้ังท่ี 25 “สุริยะเกมส์” ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ จดัข้ึนระหว่างวนัที ่ 2 - 4 
มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาสริินธร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
องค์รักษ์ จ.นครนายก ซึง่ปีนีมี้โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท้ังสิน้ 9 
โรงเรียน โดยจดัการแข่งขัน 11 ชนดิกีฬา ได้แก่ 1.ฟตุบอล (ระดับชัน้ 
ป.1 - ป.3) 2.ฟตุบอล(ระดับชัน้ ป.4 - ป.6) 3.ฟตุซอล(ระดับชัน้ ป.1 - ป.3) 
4.ฟุตซอล(ระดับชั้น ป.4 - ป.6) 3.แชร์บอล 4.แชร์บอล 5.เปตอง 
6.เทเบ้ิลเทนนสิ 7.เทนนสิ 8.ตระกร้อ 9.ว่ายนำา้ 10.กรีฑา 11.วอลเล่ย์บอล l

ส�า นักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2561 

โรง เ รียนสาธิตมหาวิทยา ลัยราช ภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) ได้รับ
เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน 
กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ 
ค ร้ั ง ท่ี  25  “ สุ ริ ย ะ เกมส ์ ”  ชิ งถ ้ วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำานักกิจการนักศึกษา นำาโดย ผศ.ดร.
ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำานวยการ
สำานักกิจการนักศึกษา นำาผู ้แทนนักศึกษา องค์การนักศึกษา จัด
กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานในรัชกาลที่ 9 “เกี่ยวข้าววันพ่อ” 

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการลงแขกดำานาเม่ือวันแม่แห่งชาติ 12 
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี หลังจากนั้นกลุ่มนักศึกษา
ได้ร่วมกันทำาจิตอาสาเก็บกวาดวัชพืชบริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวม 
และอาคารหอพัก ในมหาวิทยาลัย l

ส�านักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสืบสาน
พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 9 “เก่ียวข้าว
วันพ่อ” 

วนัที ่21 ธนัวาคม 2561 มูลนธิสิมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) และคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จดัพธิบีำาเพญ็กศุล เนือ่งในวนัคล้ายวนัสมภพ 210 
ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยมี ผศ.ดร.ลนิ
ดา เกณฑ์มา อธกิารบดี เป็นประธานในพธิ ีพร้อมผูบ้ริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนกัศึกษา เข้าร่วมพธิ ีณ ห้องประชุมจรูญ วงศ์สายัณห์ อาคาร
พระยาประมวลวิชาพลู ช้ัน 12 l

มูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล เน่ืองใน
วันคล้ายวันสมภพ 210 ปี สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
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กองบรรณาธิการ 
ส�ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ

Edu-Move Spot

มบส. เข้ำร่วมพิธีลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
“กำรใช้หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ”
วันที ่28 ธนัวาคม 2561 มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำาโดย ผศ.ดร.อารีวรรณ เอีย่มสะอาด รองอธกิารบดี 

เข้าร่วมพธิลีงนามความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลัยราชภฏั “การใช้หลกัสูตรครศุาสตรบัณฑติ 4 ปี อิงสมรรถนะ” 

ณ อาคารศูนย์สขุภาพและกีฬา (กองพฒันานกัศึกษา ช้ัน 4) มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนุนัทา l
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Short News

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 การสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
(TCAS62) รอบที ่1/2 การรับนกัศึกษาด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2562 
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา l 

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดี เข้าร่วม
ประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และการประชุม
วิชาการนำาเสนอผลงานวิจยับัณฑิตศึกษา ระดับชาต ิณ โรงแรมพลูแมน 
จ.ขอนแก่น l 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปี
ที่สอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการประเมินอยู่
ในระดับสูงสุด คิดเป็นคะแนน 93.57 ได้อันดับท่ี 1 ของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ 60 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในกำากับของรัฐ 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 

ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ ระดับ
ปรญิญาตร ีภาคปกติ (TCAS62) รอบท่ี 1/2 
การรบันักศกึษาด้วย Portfolio ปีการศกึษา 
2562

บัณฑิตวทิยาลยั เข้าร่วมประชมุสภาผูบ้ริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และการ
ประชุมวิชาการน�าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิต
ศกึษา ระดับชาติ

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+ตั้งช่ือตามส่ิงพิมพ์+The+Bulletin+ซ่ึงเป็น 

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 / นายภาคภมิิู กัลยาณคณุาวฒิุ / อาจารย์อิศรา ย่ิงยวด / อาจารย์
พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ / อาจารย์อารยา แสงมหาชัย / น.ส.นภัสนันท์ สุวรรณวงศ์  / 
น.ส.พรสุดา เมืองมูล /  น.ส.กันต์ฤทยั อทิธสิถติกุลชัย และคณะกรรมการเครือข่าย
นักประชาสัมพันธ์ 
บรรณาธิการฝ่ายออกแบบ : อาจารย ์มนัสวี พัวตระกูล
ถ่ายภาพ : นายภาคภูมิิ กัลยาณคณุาวุฒิ / น.ส.พรสุดา เมืองมูล / น.ส.กันต์ฤทยั 
อิทธสิถติกุลชัย  / น.ส.นภัสนนัท์ สุวรรณวงศ์  และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

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 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. เปิดรับนักศึกษา ปี 2562 ระดับปริญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 การ
รับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน)
----

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2473 7000 ต่อ 1711

ฉบับ
pdf file


