
มหาวิทยาลัยร าชภัฏบ้านสมเด็จ เ จ้ าพระยา 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.              
ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ที่ได้รับการประกาศ
เ กี ย ร ติ คุ ณร า ง วั ล  นั ก บ ริ ห า ร ดี เ ด่ น แห่ ง ปี 
พุ ทธ ศักราช 2561 Executive of the year
2018 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิ
เพื่อสังคมไทย ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 
ณ ห้องคอนเวนช่ันฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร



รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/๒๕6๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 1๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕61  มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับทราบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเข้าน าเสนอ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย          
ในการประชุมครั้งถัดไป

ขออนุมัติก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นและแผนการก าหนดกรอบ
ระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน

อนุมัติ ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นและแผนการก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน จ านวน 33 ต าแหน่ง (6 หน่วยงาน)

การพิจารณาอนุมัติให้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์

อนุมัติแต่งตั้ง
1) อาจารย์ปัญญา ส าราญหันต์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560
2) อาจารย์พันธ์ศักดิ์ พ่วงพงษ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 
พ.ศ.2560

3) อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560

4 )  อ า จ า ร ย์ ป า ริ ช า ติ  สื บ ศิ ริ วิ ริ ย ะ กุ ล  ด า ร ง ต า แ ห น่ ง                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560

5) อาจารย์พิชชาณัฐ ตู้จินดา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาดนตรี) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560



การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังน้ี

1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
ฉบับปี พ.ศ.2556

2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
ฉบับปี พ.ศ.2559

3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรม                  
การจัดการเกษตรและซัพพลายเชน ฉบับปี พ.ศ.2559

รับทราบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ภายหลังได้รับการรับรองหลักสูตรจาก            
สภาเทคนิคการแพทย์

อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....



รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับ
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมิเดีย คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล “Special Jury Prize” จากภาพยนตร์                   
เรื่อง ธุดงควัตร ในเทศกาลหนัง “ASEAN-China Film Festival 2017” ครั้งที่ 1  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ เป็นประธาน ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 
23 มีนาคม พ.ศ.2561 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
อธิการบดี เพื่อแนะน าผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดการประชุมร่วมกับ
องคมนตรี น าโดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก และพลเอก                
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ร่วมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง เพื่อน้อมน าพระราโชบายด้าน
การศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม “ยุทธศาสตร์ใหม่” มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในวันอั งคารท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น.                     
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 1

ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม “ยุทธศาสตร์ใหม่”มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนั้น มีประเด็นท่ีน่าสนใจ 4 ประเด็นดังต่อไปนี้

1) พระรา โชบายด้านการศึกษาในส่ วนที่ เ กี่ ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวคือ องคมนตรีแนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ให้ท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถ่ิน    
ในท้องท่ีตน โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคง
ของชาติ จึงเกิดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560 - 2579) ข้ึน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถ่ิน การผลิตและ
พัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบบริหารจัดการ     
เป็นส าคัญ 

2) แนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น               
ในท้องที่ตน จากการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ท่ีผ่านมา 
ได้มีแนวทางการด าเนินการเพื่อท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินในท้องท่ีตน ดังนี้ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา (1) ครู : การปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู และส ร้าง
กระบวนการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครู โดยผลิตครูให้ตรงกับจ านวน                    
ความต้องการและสาขาท่ีขาดแคลน การเน้นผลิตครูระบบปิด (รับเด็ก ม.6 
จากท้องถ่ินท่ีขาดแคลนมาเรียนครู เมื่อจบแล้วให้บรรจุในท้องท่ีตน ) 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครูให้เข้มข้น และหลักสูตรผลิตครูต้องผ่าน                
คุรุสภาเพื่อให้ใบประกอบวิชาชีพ (ไม่ใช่แต่ใบปฏิบัติการสอน) (2) งานวิจัย 
: การปรับปรุงกระบวนการวิจัยให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของ
ท้องถ่ิน/ประเทศ สามารถน าไปใช้ได้จริงและถูกน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีกิจกรรม/โครงงานเพ่ือพัฒนาชุมชน
แบบ Area based การพัฒนาการสอนรายวิชาให้สามารถปลูกฝังทัศนคติ
ท่ีดีและจิตอาสาในการพัฒนาภายใต้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
และสร้างศูนย์การเรียนรู้ท่ี Active & Effective เพื่อให้บริการแกป่ระชาชน

(3) การ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการทบทวนภาควิชา
ท่ีเปิดสอน โดยการจะผลิตบัณฑิตสาขาใด จ านวนเท่าไรให้พิจารณา
ร่วมกับ กศจ. การปรับปรุงการปรับปรุงหลักสูตรรายคณะ การวาง
แผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน และการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานท้องถ่ิน/ประเทศ 
โดยค านึงถึงคุณภาพบัณฑิตท่ีจบไปท างาน คือ แรงสะท้อนในการ
สร้าง Profile มหาวิทยาลัยราชภัฏ การพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน 
มีการก าหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ชัดเจน 
ไม่ทับซ้อน และการกระจายโครงการพัฒนาท้องถ่ินให้ครอบคลุม                 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ต้องรู้จักพื้นท่ีให้บริการของตนเอง
เป็นอย่างดี มีการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิด         

3) ข้อสังเกตจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ (พ.ค. – ม.ีค. 2561) บางแห่งยังไม่ได้น า “ยุทธศาสตร์ใหม่” 
ไปปรับใช้เป็น ยุทธศาสตร์ของตนเองอย่างเป็น รูปธรรม เช่น                   
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 5 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งรับทราบและมีความกระตือรือร้น
ในการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติ และขณะนี้                    
อยู่ระหว่างเตรียมการประเมิน Input/Process เพ่ือดูความเข้าใจ                                  
ในการน้อมน าพระราโชบายสู่การปฏิบัติ     

4) ประเด็นขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ “ยุทธศาสตร์ใหม่”
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประเด็นท่ีน่าสนใจ 5 ประเด็น ดังนี้
(1) ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ัง 38 แห่ง ประยุกต์ 
“ยุทธศาสตร์ใหม่ (20 ปี)” เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว ภายใต้บริบท
ของตนเอง และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง (วงรอบละ 5 ปี) 
ตลอดจนแผนงานโครงการของแต่ละปีท่ีสอดคล้องกัน เพื่อตอบโจทย์
ตามแนวพระราโชบาย (2) ขับเคลื่อนการประสานงานระหว่าง                
ผู้ ว่ า ร าช ก า รจั ง ห วั ด แล ะอ ธิ ก ารบดี มห า วิ ทย า ลั ยร า ช ภั ฏ
เพื่อด าเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมายภายใต้การบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี (3) ขับเคลื่อนการปรับปรุง
หลักสูตรผลิตครูคุณภาพและปลูกฝั งทัศนคติ ท่ีดีและถูกต้อง                    
ต่อสถาบัน สร้างความโดดเด่นให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยเฉพาะในสาขาขาดแคลน (4) ขับเคลื่ อนการ Reprofile
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ประเมินคุณภาพทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเพื่อให้
เกิดมาตรฐานในการผลิตนักศึกษา ... ไม่เห็นลูกศิษย์เป็นลูกค้า)                 
(5) ขับเคลื่อนการวางแผนผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพื้นท่ี (Demand/Supply) ให้บัณฑิตมีงานท าใน
ท้องถ่ินของตนอย่างตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา



เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุมบุคลากร 
เพื่อช้ีแจงนโยบายส าคัญ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ฯ และตัวช้ีวัด
ระดับหลักสูตร การประกาศเจตจ านงสุจริต “องค์กร                
แห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต” การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสภาครัฐ (ITA ประจ าปี 2561) และการ
ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตรวจติดตามระดับหลักสูตร                
โดยมีรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ได้ร่วม ช้ีแจง               
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อาคาร 27 ช้ัน 4 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งการจัดงาน
เลี้ยงขอบคุณบุคลากรในการปฏิบัติงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  ประจ าปี  2558-2559 (Thank you 
party) ณ สนามฟุตบอล



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

ภาพโดย : กองนโยบายและแผน และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.                  
ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชุม                
เ ชิ งป ฏิบั ติ ก าร  “การทบทวนและจั ดท าแผนกล ยุท ธ์                       
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565” พร้อมการ
บรรยาย  เ รื่ อ ง  “การทบทวนและจั ดท าแผนกลยุท ธ์ 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การพัฒนา             
อย่างยั่ งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร .บุญลือ ทองอยู่ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย และคุณสกนธ์ 
ชุมทัพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ช้ัน 9 (อาคารรับรอง)


