
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานพิธีฉลองผ้าไตร
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเทศน์มหาชาติ และในวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการ
แผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดบุปผารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดพระเกียรติ เฉลิม                          
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระครบ 150 ปี การเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน

อ่านต่อ หน้า ๔

ขอบคุณภาพถ่ายจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม                
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕6๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕61  มมีติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้

เรื่องน่ารู้จากสภา

1) เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 -
2565)

2) เห็นชอบ แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยการน าระบบการรับรองหลักสูตรและ
ปริญญาของสภาเทคนิคการแพทย์ไปใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

3) เห็นชอบ ให้ยืนยันการจัดตั้ งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอมา

4) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์จรัญ ประจันบาล ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาจุลชีววิทยา) ตั้งแต่วันที่ 
26 กันยายน พ.ศ.2560

5)  อนุมั ติ ให้ ป ริญญา ประกาศนี ยบั ตร ช้ันสู ง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร                 
แก่นักศึกษาที่ เรี ยนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียน ที่  1 
ปกีารศึกษา 2560 ครั้งที่ 1–4 รวมจ านวน 886 คน

6) รับทราบ หลักสู ตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2561) โดยให้น ากลับไปแก้ ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

7) เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561)

8) เห็นชอบ หลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561)



คนเก่ง มบส.

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย พุหิรัญ อาจารย์ประจ าภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลบทความวิจัย            
ประเภทการน าเสนอแบบบรรยายระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน และอาจารย์กชกร ชิตท้วม อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฎยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมโครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา             
ทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 8 
มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

3) นายธราดล แก้วทิพย์รักษ์ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
โครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา คร้ังท่ี 3             
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และได้รับชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 8 มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม           
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

4) นางสาวศศิมาพร บรรณราช นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
โครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา คร้ังท่ี 3 
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และได้รับชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 8 มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม            
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

5) นางสาวจริยา ล้ าเลิศ นายณัฐวุฒิ หลวงขวา และนายปวริศร์ สังขวรรณ นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์               
และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา               
ทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา คร้ังท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6) นางสาวพรชิตา พรมบุตร นางสาวจุฑามาศ ชูชนะ นางสาววรรณชฏา มะคะสุด นางสาวสุรภา ทองจินดา และนางสาวอนิสา 
ยอดหนูน้อย นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดมารยาทไทย                        
ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับ
คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังน้ี



กิจกรรมน าความรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับวัดบุปผารามวรวิหาร จัดโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 150 ปี 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
เพื่อเทิดพระเกียรติพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเชิดชูเกียรติ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระครบ 150 ปี การเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน และเพื่อร่วมสมทบทุน               
ในการบูรณะอาคารประยูรวงศ์ วัดบุปผารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28–29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยมีหน่วยงาน                   
ภายในมหาวิทยาลัย มูลนิธิ ส่วนราชการ และหน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 13 กัณฑ์ ได้เงินท าบุญ 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 636,722 บาท

ขอบคุณภาพถ่ายจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ           
นายไพโรจน์ ศรศิลป์ รองประธาน นายสนั่น ซิ้มสกุล นายจรูญ มีธนาถาวร นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์ นายวิทยา พิบูลย์สวัสดิ์ 
ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล และดร.ศิวาพร ศรีศักดินันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับส านักงานสภามหาวิทยาลัย                 
เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ทานกัณฑ์ ในโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 150 ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ วัดบุปผารามวรวิหาร 
ได้เงินท าบุญ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 63,500 บาท

ขอบคุณภาพถ่ายจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา



ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องบวงสรวงและพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการ เวลา 08.19 น. 

วันที่  29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี 
เป็นผู้แทน เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รางวัลชนะเลิศ 
เขตภาคกลาง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2560 – 2561 
รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ าเสมอ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคกลาง ณ พระราชวังดุสิต

ขอบคุณภาพถ่ายจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา



แวดวงการศึกษา

ตัวเลขว่างงานจากการส ารวจของ
ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ ท่ี ส รุ ป ว่ า มี               
ผู้ว่างงานท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มากถึ ง  1 . 77  แส นคน  ห รื อม าก ท่ี สุ ด         
เมื่อเปรียบกับการศึกษาระดับอื่นๆ และปัญหา
ผู้ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ า ศึกษาต่อ                  
ในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า ห รื อ แ อ ด มิ ช ชั่ น ก ล า ง
ท่ีลดจ านวนลงมากท่ีสุดในรอบ 12 ปี หรือ
นับตั้ ง แต่ มี ร ะบบนี้ เ ข้ าม าแทนที่ ร ะบบ
เอนทรานซ์ รวมถึงปัญหาคุณภาพผู้สอนซึ่งเป็น
ผลพวงมาจากจ านวนมหาวิทยาลัย ท่ีมีมาก
เกินไป และแข่งขันกันในเชิงปริมาณ

แม้ปัญหาท่ีกล่าวมา จะยังไม่ถึงกับ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขนาดเล็กถึงกับปิดตัวลง 
แต่ปัญหานี้ก็เริ่มส่งผลให้บางคณะวิชาของ
มหาวิทยาลัยท่ีไม่มีชื่อเสียงเป็นแม่เหล็กดึงดูด
ผู้เรียนเริ่มทยอยปิดตัวให้เห็นแล้ว

ข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาเล็กๆ 
แห่งหนึ่ง  ซึ่งมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งของ
สถาบันดังกล่าวไม่ขอเปิดเผยนามระบุว่า                 
การประกาศปิดหลักสูตรหรือคณะวิชานั้น
เกิดขึ้นจริง และเป็นเรื่องที่หลายสถาบัน
ด าเนินการตามขั้นตอนภายในอย่างเงียบๆ 
เริ่มจากสาขาวิชาหรือคณะนั้นๆ รายงาน
รายละเอียดในการขอปิดหลักสูตร โดยให้
เหตุผลหลักคือ จ านวนนักศึกษาท่ีสมัครเข้า
เรียนมีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร เช่น ระบุว่าเปิดรับ 20 คน แต่ไม่ว่า
จะเปิดรับกี่รอบ ก็ยังไม่ครบตามจ านวนจึง
จ าเป็นต้องขอปิดโดยต้องท าหนังสือรายงาน
ข้อเท็จจริงไปถึงคณะกรรมการบริหารและวิชาการ
ของสถาบันเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
จากนั้นส านักวิชาการของสถาบันจะท าหนังสือ
แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับทราบในการขอปิดหลักสูตรดังกล่าว 
และส านักวิชาการจะท าหนังสือหรอืประกาศให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ

“สิ่งที่ เกิดขึ้นแล้ว คือมีบางคณะ
วิช าที่ ประกาศ เปิ ดรั บนั กศึ กษาไม่ม าก                
15–20 คน แต่เปิดรับก่ีรอบ และรับหมด   
โดยไม่ต้องสอบแข่งขันก็มีผู้มาสมัครไม่ถึง
ครึ่งเพราะนักเรียนเลือกไปเรียนในสถาบัน             
ที่มีชื่ อเสียงมากกว่า คณะวิชาที่ประสบ
ปัญหานี้ จะถูกพิจารณาว่า ปีต่อไปจะมี                  
ค าสั่งให้ระงับการเปิดรับนักศึกษาหรือไม่  
แต่ ต้ อ ง เ ปิ ด สอน เ ท่ าที่ ม า สมั ค ร ให้ จบ
การศึกษาตามหลักสูตรไปก่อน ซ่ึงปัญหา                
ที่ จ ะตามมา ก็คื อ เ รื่ อ ง อาจารย์ผู้ ส อนที่           
ถูกเลิกจ้าง” แหล่งข่าวจากสถาบันอุดมศึกษา
รายนี้เปิดเผยโดยอธิบาย อีกว่า

กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากการยุบ
คณะวิชามากที่สุด ก็คืออาจารย์ที่มีสถานะ
เ ป็ น เ พี ย ง พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย                 
ในสถาบันท่ีออกนอกระบบราชการ หรือท่ี
เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ อาจารย์
กลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินบ าเหน็จ
บ านาญ เหมือนท่ีข้าราชการได้รับ เป็นอาชีพท่ี
ไม่มีความมั่นคง เพราะท างานด้วยระบบ
สัญญาจ้าง กรณีท่ียุบคณะวิชา อาจารย์กลุ่มนี้
อาจจะถูกโยกไปอยู่ในภาควิชาท่ีทดแทนกันได้
หรือใกล้เคียงกัน หากไม่มีก็จะไม่ต่อสัญญาจ้าง
หรือถูกเลิกจ้าง

“แม้จะยังไม่มีการประกาศปิดสถาบัน 
แ ต่การประกาศยุ บคณะวิช าและระบบ
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไม่มีความมั่นคงในชีวิต 
ก็ท าให้แต่ละปีมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยลาออก
ไปมากมาย ยิ่ งมีกรณีผู้เรียนน้อยลง จนใน
อนาคตอาจจะต้องยุบมหาวิทยาลัยหลายคนก็
เริ่มถอดใจมองหาอาชีพอื่น ท่ีมีความมั่นคง
มากกว่า ตอนนี้หลายแห่งกลายเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย แห่ไปสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพราะได้บรรจุเป็นข้าราชการ และยังได้รับ          
การดูแลจากรัฐอย่างเต็มท่ี มีระบบบ าเหน็จ
บ านาญรองรับหลังเกษียณ ซึ่งกลับกันจากท่ี

เดิมครูประถมและมัธยมพยายามขวนขวาย
เรียนต่อในระดับปริญญาโท–เอก เพื่อไปเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัย” อาจารย์ผู้นี้ เปิดเผย

สุ ภั ท ร  จ า ป าท อง  เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการการ อุดมศึ กษา ( กกอ . ) 
ให้สัมภาษณ์ว่าตามระเบียบแล้ว การประกาศ
ยุบคณะวิชานั้นเป็นหน้าท่ีท่ีสถาบันอุดมศึกษา
แต่ละแห่งจะต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบแต่หากไม่แจ้ง              
แม้จะถือว่าเป็นความผิด แต่ไม่มีมีบทลงโทษ                 
ท าให้ตัวเลขการประกาศยุบคณะวิชาอาจจะ
คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริง

เ ล ข า ธิ ก า ร  ก ก อ . ร ะ บุ อี ก ว่ า             
การประกาศยุบคณะวิชาอาจจะมี ตัวเลข                
ท่ีสูงขึ้นในอีก 5-10 ปีข้างหน้า แต่กว่าจะถึง
วันนั้นสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งจะปรับ
บทบาทของตัวเอง ไม่ให้การเรียนการสอน            
ยึ ด อ ยู่ กั บ วุฒิ ป ริ ญ ญาแ ต่ ต้อ ง ยึ ดอ ยู่ กั บ                 
องค์ความรู้  เ ป็นสถาบันท่ีเข้าไปมีบทบาท            
ต่อการให้ความรู้ ท่ี เ ป็น ปัจจุบันและน าไป                
ใช้จริงได้

***********************

ขอบคุณข้อมูลจาก : โพสต์ทเูดย์ ประจ าวันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 



กิจกรรมน าความรู้

ส านักงานสภามหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา
อาคาร 100 ปี ศรีสุรยิวงศ์ ช้ัน ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 สถาบัน ทั่วประเทศ เพื่อร่วมมือกัน
ในการด าเนินงาน 3 สร้าง คือสร้างความรู้เพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างช่องทางการตลาดในการหารายได้ 
และสร้างประวัติทางการเงินด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้บริการทางการเงินที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 
ณ ส านักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยมี อาจารย์วิชิต แย้มย้ิม วิทยากรจากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ แนะน าการเขียนรายงาน และการจัดท าเอกสารเชิงประจักษ์ 
เรื่อง การประเมินคุณและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 6


