


กิจกรรมน ำควำมรู้

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวัดเวฬุราชิน เขตธนบุรี              
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ถวายดอกไม้จันทน์ (ผู้เชิญพานดอกไม้จันทน์) จ านวน 5 คน                 
ณ สวนหลวงพระราม 8 (ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าโดย  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ 
เกณฑ์มำ อธิกำรบดี และคณะผู้บริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
ท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๑ ปี 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จัดการแสดงเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความไว้อาลัย 
ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 0๗.๐๐ น. ณ อนุสาวรีย์สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

ภำพถ่ำย โดย : นักเครือข่ำยประชำสัมพันธ์



กิจกรรมน ำควำมรู้

ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ร่วมการแสดงโขน                 
ชุด “ธ เสด็จจากฟ้า คุ้มประชา
ชาวสยาม” ในงานพระราชพิธี
ถวายพระ เพลิ งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ณ วัดอรุณราชวราราม              
ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ 
และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
เขตธนบุ รี  กรุ ง เทพมหานคร   
โ ด ย ได้ รั บ ค ว าม ร่ ว มมื อ จ า ก
วิทยาลัยการดนตรี และสาขาวิชา
นาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนาฏ
ศิลปินอาวุโส ส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร



สภำมหำวิทยำลัย ในการประชุม ครั้งที่  10/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่                
19 ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

(2) อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

(3) อนุมัติ แต่งตั้งผู้อ านวยการส านัก 3 ส านัก ดังนี้
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ เป็นผู้อ านวยการส านัก                

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  20 ตุลาคม 
พ.ศ.2560

2) อำจำรย์พรรณำ พูนพิน เป็นผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2560

3) อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ เป็นผู้อ านวยการส านักวิเทศ
สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2560

(4) อนุมัติแต่งต้ัง
1)  อำจำรย์  ดร .ปัทมำ วัฒนพำนิช  ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วย

ศาสตราจารย์  สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ทั้ งนี้ตั้ งแต่ วันที่  14
พฤศจิกายน พ.ศ.2559

2) อำจำรย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2560

3) อำจำรย์นิตยำ มณีวงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่         
3 เมษายน พ.ศ.2560

4) อำจำรย์ภำวิณี บุนนำค ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560

5) อำจำรย์อัคร นันท์ อัศวรัชต์โภคิน ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 
พ.ศ.2560

(1) อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้แก้ไขเพิ่มเติม            
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ



(6) รับทรำบ การรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ได้แก่

1) โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา และปรับปรุงอาคาร            
เชิดชูเกียรติ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์

2) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
มหาวิทยาลัย

(7) รับทรำบ 
1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา เรื่ อง                  

การแบ่งส่วนงานภายใน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่      
11 ตุลาคม พ.ศ.2560

2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการแบ่ง
ส่วนงานภายใน ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันท่ี           
11 ตุลาคม พ.ศ.2560

8) รับทรำบ งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” โดยสถาบัน 
คลังสมองของชาติ

(5) อนุมัตใิห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 
2 หลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา                
(4 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ            
ฉบับปี พ.ศ. 2555

9)  รับทรำบ รายงานการลงโทษทางวินั ยแก่ ข้ า ราชการ พลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีนางสุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ



กิจกรรมน ำควำมรู้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้            
กรุงธนบุรีศึกษา และชมการแสดง ศิลปะนิพนธ์ชุด “กระซิบรัก” ทีไ่ด้แรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น “ปู่ม่าน ย่าม่าน” 
ณ วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน โดยน าเสนอผ่านนาฏยศิลป์สร้างสรรค์การฟ้อนล้านนาแบบใหม่ และจัดประชุมคณะกรรมการ                  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น าโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิทักษ์              
อำจคุ้มวงศ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สรำยุทธ์ เศรษฐขจร และรองศำสตรำจำรย์ ภญ.ดร.กัญญดำ อนุวงศ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด าเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงไตรมาส ที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2560            
ของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ              
การด าเนินงานของหน่วยงาน และน าข้อมูลของหน่วยงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 



แวดวงกำรศึกษำ

พ ล เ อ ก ด ำ ว์ พ ง ษ์ รั ต น สุ ว ร ร ณ  อ ง ค ม น ต รี                
ลงพื้นที่   ตรวจเยี่ยม และติดตามการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏว ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถั มภ์                      
ใ น วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่  1 9  ตุ ล า คม  พ . ศ . 2 5 6 0                             
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ด าเนินงาน
สนองพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่  10)                  
ในการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพ
และน าความรู้ไปใช้พัฒนาท้องถิ่น

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งศูนย์
สาธิตการบริบาลและพัฒนาปฐมวัย เพื่อเป็นศูนย์
ต้นแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย และ
เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาใหม่ ๆ รวมถึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้สนใจ โดยนักศึกษาได้
คิดค้นและออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย อาทิ  การจัดท า เกม
การศึกษา เช่น เกมจับคู่ผลไม้, เกมต่อจิ๊กซอว์ ซ่ึงได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี และในอนาคตจะขยายให้มีถึง
ระดับชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้ ยังให้โอกาสกับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาได้มาเป็นครูประจ าศูนย์ฯ 
ปัจจุบัน มี 8 คน

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สนับสนุน
บุคลากรทางการศึกษาเข้าไปให้ความรู้ด้านวิชาการ
และการประกอบอาชีพแก่ชุมชน เช่น การลงพื้นที่ไป
ให้ความรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ให้ประชาชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ น้ าพริกเห็ด ,  
ไข่เค็มสมุนไพร, กล้วยอบม้วน ซ่ึงช่วยสร้างรายได้
ให้กับประชาชนเป็นอย่างดี



เวทีวิชำกำร

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยั ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ทั้ง 3 ส านัก


