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กิจกรรมน ำควำมรู้

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน

ผ้าพระกฐนิ ประจ าปี 2564 ใหค้ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

น า ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอุ โบสถวัดบางไส้ ไก่  แขวงหิ รัญรูจี 

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 (ขึ้น 3 ค่ า เดือน 12) เวลา 12.00 น. 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น

ประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระเดชพระคุณพระวิมลปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เจ้าคณะแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร ให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย

พระมหาสมัย จินตโฆสโก เจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองคณบดีและ

ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจากชุมชน

โดยรอบให้เกียรติรว่มพิธี

ทั้ ง นี้  ไ ด้ มี ผู้ มี จิ ตกุ ศลร่ วมถวายจตุ ปั จ จั ยท าบุญกฐิ นพระราชทาน  ประจ าปี  2564

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 922,999.99 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ ) 

เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างกุฎิสงฆ์ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรที่จ าพรรษาและศึกษาพระปริยัติธรรม 

ณ ส านักเรยีนใกล้เคียง ทดแทนกุฏิหลังเดิมที่ช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากสรา้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 และในโอกาสนีผู้้มี

จิตศรัทธา ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แกมู่ลนิธิกลุ่มแสงเทียน จ านวน 15,699 บาท

พิธีถวายกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดบางไส้ไก่



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 

ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมหาวิทยาลัยได้

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2563–2566 

ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.63 การด าเนินงานอยู่ใน

ระดับดมีาก 
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กิจกรรมน ำควำมรู้

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓
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เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
นำยกสภำมหำวิทยำลัย

เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๑๑/๒๕64 

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕64 

มีมติในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้

อนุมัติแต่งตั้ง อำจำรย์จักฤษณ์ พนำลี ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำออกแบบตกแต่ง (8504) 
อนุสำขำวิชำออกแบบตกแต่งภำยใน (850401) 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564

อนุมัติแต่งตั้ง นำยศุนัย วิลำสังข์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายสนับสนนุ) ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ระดับช ำนำญกำร)

รับทรำบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อ
ส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะและครุยประจ ำต ำแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุมัติ (ร่ำง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยกำรบริหำรจัดกำรเงนิรำยได้ของสถำบนัวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



เห็นชอบ ให้หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประเมินผลและ
วิจัยกำรศึกษำ ฉบับปี พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

เห็นชอบ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำธุรกิจดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมทำง
เศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
โดยให้ปรับแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และรำยงำน
กำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนบัสนุน และระดับสถาบัน 

เห็นชอบ หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
วิศวกรรมกำรผลิตและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
โดยให้ปรับแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                     ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๑ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖4 ๕

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ
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เวทีวิชำกำร

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา 

ขอแสดงความยินดีกับ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ท่ีได้รับการเลือกให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

ประธำนที่ประชุมอธิกำรบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)

และได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อเนื่องเป็นวาระที่ ๒

ตำมรำยนำมดังนี้ (เรียงจำกด้ำนซ้ำยไปด้ำนขวำ)

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

2. อำจำรย์อำรยำ แสงมหำชัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

3. อำจำรย์มนัสวี พัวตระกูล รองผู้อ านวยการ 

4. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ านวยการ 

5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรชัย พรหฤทัย รองผู้อ านวยการ

6. อำจำรยจ์ีรภรณ์ กิจเจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

7. อำจำรย์อิศรำ ยิ่งยวด ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ขอแสดงความยินดีแด่ คณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง บริหำร ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                     ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๑ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖4 ๗

เวทีวิชำกำร

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร

โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล              
ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

ตำมรำยนำมดังน้ี (เรียงจำกด้ำนซ้ำยไปด้ำนขวำ)

ที่ได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจ าปี ๒๕๖๔ สาขา บริหารการศึกษา
ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจ าปี ๒๕๖๔ สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร 
ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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คนเก่ง มบส.

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่คณาจารย์และนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลการประกวดและการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ ในรายการต่าง ๆ  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดการ
ประกวดและรางวัลท่ีได้รับ ดังน้ี

ภาควิชาดนตรีไทย ได้รับรางวัลจากการประกวดและการแข่งขันระดับชาติ ดังน้ี
นายอัศวเดช สมพันธ์แพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อับดับท่ี ๑ ประเภทระนาดทุ้ม จากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรี

และขับร้องระดับชาติ โดยมี ผศ.ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม
นายศุภชัย ศิษย์ประเสริฐ  นายกฤษณพงศ์ แดงสกล และนางสาวคุนัญญา เสมอสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

อับดับท่ี ๑–๓ ตามล าดับ ประเภทฆ้องวงใหญ่ จากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องระดับชาติ โดยมี ผศ.พิชชาณัฐ 
ตูจ้ินดา เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม

นางสาวสุวนันท์ นาคภู่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อับดับท่ี ๒ ประเภทฆ้องวงเล็ก จากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีและ
ขับร้องระดับชาติ โดยมี ผศ.ธนาธิป เผ่าพันธุ์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม

ภาควิชาดนตรีตะวันตก ได้รับรางวัลจากการประกวดและการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังน้ี
นักศึกษาวง Itsaraphap Wind Orchestra จ านวน ๗๐ คน ได้รับรางวัลจากการประกวด ๒ รายการ คือ

๑) รางวัลเหรียญทอง อับดับท่ี ๓ จากการประกวด Thailand World Music Championships 2020 และ 
๒) รางวัล SEMI FINAL ROUND จากการประกวด Thailand International Wind Symphony 

Competition 2020 โดยมี ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน และผศ.พนัส ต้องการพานิช เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม
นักศึกษาวงวงเวียนใหญ่ จ านวน ๕ คน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากโครงการเเข่งขันประกวดวงดนตรี Valaya

Alongkorn Music Competition 2020  ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ประเภท Wind Ensemble ระดับอายุไมเ่กิน ๒๕ ปี)
นักศึกษาวง SIXSAX SEXTET SAXOPHONE จ านวน ๖ คน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงการเเข่งขัน

ประกวดวงดนตรี Valaya Alongkorn Music Competition 2020  ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ประเภท Wind Ensemble ระดับอายุ
ไม่เกิน ๒๕ ปี) โดยมี ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม

นักศึกษาวง DUKE DICK จ านวน ๘ คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ สาขา Best cast จากรายการแต่งเพลงกันนะ 
แอพพลิเคชั่น pillow cast

คณาจารย์และนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตร
จากนายกสภามหาวิทยาลัย



แวดวงกำรศึกษำ

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                       ปีที่ ๖ ฉบับท่ี ๑๑ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖4 ๙

วันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2564
ผศ.จรูญ ถำวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้น า

คณะอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ เยี่ยมชม
นิทรรศกำรผลิตภัณฑ์จำกกำรด ำเนินโครงกำรด้ำนกำรวิจัย โครงกำร
ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรบริกำรวิชำกำร และเลือกซื้อสินค้ำ
ผลิตภัณฑ์เด่นจำกโครงกำร U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พร้อมทั้งเป็นประธำนที่ประชุมอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
(ทปอ .มรภ . )  ครั้ งที่  4 (160) /2564)  โดยมีอธิการบดีจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ท่ัวประเทศ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ
ออนไลน์และออนไซต์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซ่ึงวาระส าคัญในท่ีประชุม
ครั้งน้ี ได้แก่ แนวทางขับเคลื่อนด าเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ด้านโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การขับเคลื่อนพัฒนา
เศรษฐกิจ  BCG Model และการสนับสนุนการด า เ นินงานของ
สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 
การพิจารณาเรื่องการลงนามความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งท่ี 70 รวมท้ังวาระการสรรหา
ประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏคนใหม่  ท้ัง น้ี 
ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานท่ีประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแทน ผศ.จรูญ ถำวรจักร์ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานท่ีประชุมฯ 
ครบตามวาระแล้ว

การประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

(ทปอ.มรภ.) ครั้งท่ี ๔ 
(๑๖๐)/๒๕๖๔)



วันเสำร์ที่  20 พฤศจิกำยน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาร่วมกับธนาคารกรุงไทย 
จัดงานเปิดตัว application “BSRU APP” ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ในรั้วมหำวิทยำลัย ด้วยระบบการเช่ือมต่อการท า
ธุรกรรมดิจิทัลกับทุกกิจกรรม ด้วยแอปฯ BSRU APP รองรับรูปแบบการเรียนออนไลน์และออฟไลน์ ลดการสัมผัส ปลอดเช้ือ
ปลอดภัย พร้อมรองรับไลฟส์ไตล์ในยุคดิจทิัล ขับเคลื่อนสู่ Smart University เป็น “แห่งแรก” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี
ผศ.ดร. ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ คุณเฉลิม ประดิษฐอำชีพ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธนำคำรกรุงไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วม 
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4

นอกจากนี้ยังพบกับกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ “Digital Content Creation” ในกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 - 3 สู่การเป็นนักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรโดย คุณวรัฐฐา
กาไชย (เนย เนโกะจั๊มพ์) และผศ.ณัฏฐ์ เดชะปัญญา อาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง ประธาน
บ้านสมเด็จเอนเตอร์เทนเมนท์ 

๑๐       ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑๑ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

แวดวงกำรศึกษำ

งานเปิดตัว “application “BSRU APP” 
ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย



จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                  ปีที่ ๖ ฉบับท่ี ๑๑ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖4 ๑๑

กิจกรรมน ำควำมรู้

วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกำยน 2564 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกำรประกวดนำงนพมำศ บ้ำนสมเด็จฯ
ประจ ำปี 2564 โดยมี ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี เป็นประธำนเปิดงำน พร้อมคณะผูบ้ริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา รศ.สายัณ พุทธลา อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
อาจารย์ ดร.คมสันฐ หัวเมืองลาด และคณุนันทภัค ไกรหา มิสแกรนด์บุรีรัมย์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งน้ี ซึ่งมีผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมการประกวดจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ านวน 20 คน โดยมีผลการประกวด ดังนี้
รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ นำงสำวไอณริณภรณ์ ถมยำงกูร
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นำงสำวนันท์นภัส สำมะประดิษฐ์
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นำงสำวกนกพร พยุงวงษ์

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
ทั้งนี้มีการบันทึกเทป และถ่ายทอดสดเทปบันทึก ผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊กและเพจ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๖๔



๑๒       ปีที่ ๖ ฉบับท่ี ๑๑ ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

กิจกรรมน ำควำมรู้

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  น า โ ด ย 

ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ รศ.สุธน เสถียรยานนท์ 

ผศ.สมหมาย มหาบรรพต  รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และทีมงานเลขานุการ น าโดย 

ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ รศ .สายัณ พุทธลา และอาจารย์ ดร .เพ็ญพร ทองค าสุก 

ผู้ช่วยเลขานุการ จัดการประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

ตอ่ไป

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

อาคาร 100 ปี ศรีสุรยิวงศ์ ชั้น ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑  
http://uc.bsru.ac.th

ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย 

ครั้ ง ที่  3 /2564 ใ นวั นศุ ก ร์ ที่  19  พฤศจิ ก า ยน  2564 ณ ห้ อ งประ ชุ ม  ชั้ น  13 อาคา ร  100 ปี 

ศรีสุริยวงศ์ และคร้ังท่ี 4 /2564 ในวันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  

(เหม ผลพันธิน) เพื่อประชุมหาแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าท่ีของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และ

ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้ด าเนินภารกิจ

ได้บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

การประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย


