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๑) อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทบรรยาย 
(Oral) ของกลุ่มการวิจัยในชั้นเรียน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

๒) อาจารย์ทักษิณา สุขพัทธี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์ คณะครศุาสตร์ ได้รับรางวัลการน าเสนอดี
มาก Excellent Presentation โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓) นางสาวกมลรัตน์  บุญภา และนายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิตสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้อยกรอง
รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมใหญ่ 
อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๔) นายแมน  คล้ายสุวรรณ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์     
ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559                        
จากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทบทร้อยกรอง
ส าหรับเยาวชน รวมบทร้อยกรอง “ค าสารภาพถึงพ่อขุนรามค าแหง” จากการ
ประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปี 2560 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45

๕) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย Morals Ethics 
and Core Values of Thailand Contest : ME Thai Contest 2017
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต าบลศาลายา อ าเภอ                   
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้

 ทีม Serafilm ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Best of the Beat)
 ทีม Nicasio และทีม Victoria ได้รับรางวัลดีเด่น (Excellent)
 ทีม Guardians of BSRU, ทีม Adventure56, ทีม PFF 

TEAM, ทีม ยิ้มสยาม, ทีม Say Hello Team, ทีม Spirit
และทีม Brave ได้รับรางวัลระดับดีมาก (Very Good)

 ทีม The Plus และทีม 2 SAW ได้รับรางวัลระดับดี 
(Good) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์และ
นิสิตที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

คนเก่ง มบส.



สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ งที่  8/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่                
17 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เรื่องน่ารู้จากสภา

รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560

เห็นชอบ ผลการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 รวมทั้งหมด 
4,036 คน

ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร

อนุมั ติ  ให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่ เรียนครบหลักสูตร ประจ า            
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 – 6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 
1,327 คน

การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่าย                     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รับทราบ การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 
ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและ              
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1) เห็นชอบ การต่อเวลาราชการฯ ของรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี 
ชัยชาญกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี

2) เห็นชอบ การต่อเวลาราชการฯ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ 
วรวัฒนชัย โดยมีเง่ือนไขว่า “มหาวิทยาลัยจะต่อเวลาราชการให้ได้ก็ต่อเมื่อ
ประกาศแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ที่เกษียณอายุราชการ คือ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560”



แวดวงการศึกษา

ที่มา : ที่ประชุมอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ข้อมูล : มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

ออกแบบกราฟิก : มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม
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กิจกรรมน าความรู้

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น าโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์                 
อาจคุ้มวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร และรองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด าเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 และเข้าร่วมโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ มหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี

และในวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการ               
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยในช่วงเช้าเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี 
เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561 และการด าเนินงานตามพันธกิจ                
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการน ายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2579) สู่การปฏิรูปการศึกษา และด าเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และน า
ข้อมูลของหน่วยงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป



ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน ๑๔ เลขท่ี ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑ e-mail : uc@bsru.ac.th เว็บไซต์ : http://uc.bsru.ac.th

กิจกรรมน าความรู้

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน คือ รองศาสตราจารย์ดวงพร  หัชชะวณิช ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร .ญาณิฐา
หลิมวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และอาจารย์สุพิชฌาย์
นพวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี อาจารย์อภิญญา  หนูมี ที่ปรึกษา
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรเข้ารับ
การตรวจประเมิน

ในวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสมาคม
ศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัทอักษรสยาม ฟอร์ คิดส์
จ ากัด จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “ผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาประเทศ                      
ในยุค Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ ยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) มหาบุรุษรัตโนดม ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน สู่ เหตุการณ์ส าคัญของโลก 
ณ หอประชุมอาคาร 1 ช้ัน 4 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี 
เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้น า และเป็นความหวังของประเทศ ที่เป็นกลไกส าคัญ                 
ในการขับเคลื่อนให้การปฏิรูปศึกษา อันจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของรัฐบาล 
ไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์

“ ”


