


รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดังน้ี

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา       ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด     กรรมการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ

1) อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ (6501) สาขาวิชาการศึกษา ให้แก่            
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ตั้งวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 
2561

2) อนุมติแต่งตั้ง
(2 .1) อาจารย์  ดร.มงคล สมกิ ตติ กานนท์  ด าร งต าแหน่ ง                       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (6501) สาขาวิชาการศึกษา (650141) อนุสาขาวิชา              
สังคมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

(2.2) อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

(2.3) อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

เรื่องน่ารู้จากสภา

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ 
พ.ศ. ....



เวทีวิชาการ

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบริหารและต าแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(8103) สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่ วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อาจารย์ ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(6501) สาขาวิชาการศึกษา (650141) อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

อาจารย์วิมลพรรณ ปานช่วย ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(6708) สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 
2561

อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(7104) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่  13 กันยายน พ.ศ. 
2561



คนเก่ง มบส.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดี             
แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังน้ี

1) อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรค์วราภิภู อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ (4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้เผยแพร่ความรู้ด้านนาฏยศิลป์ตะวันตก โดยเข้าร่วม “เทศกาลเต้นนานาชาติประจ าปี 2561” หรือ “International Dance 
Festival 2018” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2) นายณัฐวุฒิ  หลวงขวา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏยศิลป์ (4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รางวัลทุน
เล่าเรียนจากประเทศอิตาลี การแข่งขันเต้นเดี่ยวในประเภทนาฏยศิลป์ร่วมสมัย รายการ Solo Dance Competition 2018 เทศกาล
เต้นนานาชาติประจ าปี 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

3) อาจารย์นพพล  น้อยแก้ว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ได้ควบคุมตัวแทน
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย “Cisco ICT Competition RMUTP (BUS) 
2018” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4) อาจารย์ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ได้ควบคุม
ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย “Cisco ICT Competition 
RMUTP (BUS) 2018” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5) นายจารุวัฒน์ หอมชื่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัล             
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย “Cisco ICT Competition RMUTP 
(BUS) 2018” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

6) นายธนกร  ชุ่มเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัล            
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย “Cisco ICT Competition RMUTP 
(BUS) 2018” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานวันราชภัฏและ               
พิธเีชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน ภายในงานประกอบ           
ไปด้วย พิ ธีมอบวุฒิบัตรส าหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
ปี  2560 รางวัลเชิดชู นักกีฬาดี เด่นประจ าปี  2561 การแสดง 
“จักรีราชภัฏ” พิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี
การลอดซุ้มตรามหาวิทยาลัย เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราพระราชลัญจกร 
เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กิจกรรมน าความรู้

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



กิจกรรมน าความรู้

มหา วิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเ จ้าพระยา จัดการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษา ก ากับ และติดตามการด าเนินงานของ
โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา เป็นประธาน และได้รับเ กียรติจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน 
ณ อยุธยา และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร ในวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในแต่ละหลักสูตร และอ่ืน ๆ

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



กิจกรรมน าความรู้

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี 
เป็นประธานเปิดงานพร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงมีการบรรยายหัวข้อการวาดภาพสีน้ า สีน้ ามัน 
สีฝุ่น วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์พีระพงษ์ กุลพิศาล และมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



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
http://uc.bsru.ac.th

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
http://uc.bsru.ac.th

แวดวงการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาแอปพลิเคชั่น 
"U-Thong“ โปรโมทการท่องเที่ยวไทย ต้นแบบบูรณาการข้อมูล
ท่องเที่ยวท้องถิ่นอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ขานรับนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและการยกระดับสู่การเป็นราชภัฎ
4.0 ที่มุ่งม่ันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภายใน 
ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี ได้จัดท าโครงการวิจัยเรื่อง "แอปพลิเคชั่นเพื่อบูรณาการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์" หรือ "U-Thong“ เพื่อใช้ในการส่งเสริม

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ  
1) ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว 2) ค้นหาที่พัก (โรงแรม รีสอร์ท) 
3) ค้นหาร้านอาหาร 4) แสดงต าแหน่งสถานที่ในรูปแบบแผนที่
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา 5) สามารถท าการ Favorite สถานที่             
ต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าชมในครั้งต่อไป 6) ระบบ Navigator
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ 7) โทรศัพท์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสอบถาม
บริการผู้ ที่ สนใ จสามารถดาวน์ โหลด เพื่ อ ใ ช้ ง านได้ แล้ วที่
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.sup
hanburi.uthong

ขอบคุณข้อมูลจาก : 
https://www.ryt9.com/s/prg/2959089

กิจกร รมการท่อ ง เที่ ย วในท้อง ถิ่ น จั งห วัด
สุพรรณบุรีต่อไป โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่ าง  ผล งานการ วิ จัย แอปพลิ เคชั่ น น้ี 
ประกอบด้วยข้ อมูลแหล่ งท่ อง เที่ ยว  ที่ พั ก 
ร้านอาหาร และมีฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ


