


วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 เ น่ืองในวันแม่แห่งชาติ และพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 พิธีอัญเชิญ             
ตราพระราชลัญจกร และพิธีมอบเข็มและติดเนคไทตราพระราชลัญจกรให้นักศึกษาใหม่ทุกคน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



เม่ือวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. พัน.ฉก.ทม.๙๐๔ ร.๑ พัน.๒ รอ. กองทัพบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และส านักงานเขตธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า 
เป็น แม่พิมพ์” เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้แก่คณะข้าราชการ ทหาร ต ารวจ และ คณาจารย์รวมทั้งนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธาน

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

“ ” “ ”



รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/๒๕6๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61  มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

ขออนุมัติ (ร่าง) แผนอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .              
2562 – 2565 กรณีสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาควิชาดนตรีไทย

อนุมัติ (ร่าง) แผนอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 –
2565 กรณีสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และภาควิชาดนตรีไทย

การพิจารณากล่ันกรองการต่อ เวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อนุมัติ การต่อเวลาราชการฯ ของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
และรองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้บริการ
ทางวิชาการ พ.ศ. ....

เห็นชอบ (ร่ าง )  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เ จ้าพระยา               
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ....

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแก้ไข
เพิ่ ม เติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา เรื่ อ ง               
การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง              
การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง               
การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
และการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา พ.ศ. ....

เห็นชอบ (ร่ าง ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเ จ้าพระยา               
ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา พ.ศ. ....



( ร่ า ง )  ข้ อบั งคั บมห าวิ ท ยาลั ย ร าช ภั ฏบ้ าน สม เด็ จ เ จ้ าพระย า                   
ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ....

เห็นชอบ  (ร่าง ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา              
ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ....

เห็นชอบ (ร่าง ) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา             
ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... 

รายงานผลการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

1) ไม่อนุมัติการแต่งตั้งในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ              
รองศาสตราจารย์ของ ผศ.เย็นหทัย แน่นหนา ผศ.ดร.ก าพล เชื้อแถว และ              
ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์

2) ให้เก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการที่ผ่านตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ของ
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 9 ดังน้ี

(2.1) ผศ.เย็นหทัย แน่นหนา ให้เก็บผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์               
การประเมินของ ก.พ.อ. ประเภทหนังสือ เรื่อง สเตอร์โอเคมีส าหรับเคมี
อินทรีย์

(2.2) ผศ.ดร.ก าพล เชื้อแถว ให้เก็บผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์                
การประเมินของ ก.พ.อ. ประเภทต ารา เรื่อง เศรษฐมิติ

(2.3) ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ให้เก็บผลการประเมินที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินของ ก.พ.อ. ประเภทหนังสือ เรื่อง ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์

( ร่ า ง )  ร ะ เ บี ย บ ม ห าวิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ บ้ า น ส ม เ ด็ จ เ จ้ า พ ร ะ ย า                      
ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....

อนุมัติ  โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้
เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์

การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เห็นชอบ  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ.2555



วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่สามสมเด็จเจ้าพระยา 
และมอบทุนการศึกษา เน่ืองในวันมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี พลเรือโทตติย บุนนาค ประธานมูลนิธิสามสมเด็จ เป็นประธานในพิธี 
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา            
ในงานมีการมอบทุนการศึกษา การมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีความซ่ือสัตย์ และรางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น ณ ห้องประชุม อาคาร 18 ชั้น 12 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



ขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์ออนไลน์ 4 กันยายน พ.ศ.2561

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

วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ.2561 รศ.นพ.จิรุตม์
ศรีรัตนบัลล์ ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจ
จั ดท า ร่ า ง แผ นก ารปฏิ รูปประ เ ทศด้ า น
การศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุ ม
คณะกรรมการอิสระ เพ่ือปฏิ รูปการศึกษา 
(กอปศ.) ว่า อนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท าร่าง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้สรุป
การรับฟังความคิดเห็นเร่ืองการจัดท าแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้ ท่ีประชุม 
กอปศ.รับทราบ ซึ่งจากการท่ีเปิดรับฟังความ
คิดเห็นในเร่ืองนี้ผ่านเว็บไซต์ กอปศ.มีผู้เข้ามา
แสดงความคิด เห็นกันอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษา ดังนั้นจากการสรุปการรับฟังความ
คิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท าให้                  
จากเดิมได้วางการด าเนินการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาไว้ 6 ประเด็นจึงได้เพิ่มอีก 1 
ประเด็น คือ การใช้ดิจิทัลเพื่อปฏิรูปการศึกษา 
รวมเป็น 7 ประเด็น รวมถึงรวมประเด็นย่อย
จากการรับฟังความคิดเห็นมาบูรณาการ                   
ในการจัดท าแผนดังกล่าวด้วย ซึ่งมีประเด็นย่อย
หลักส าคัญ ได้แก่ การจัดท าดิจิทัลแพลทฟอร์ม
ให้แก่สถานศึกษา การจัดท าบิ๊กดาต้า และ 
การรู้เท่าทัน ท้ังนี้แผนปฏิ รูปประเทศ ด้าน
การศึกษาจะจัดท าแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า 
และจะเสนอให้ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
พิจารณาภายในเดือนนี้

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน
กอปศ. กล่าวว่า  ท้ังนี้ ท่ีต้องแยกประเด็น
ดิจิทัลออกมานั้น เนื่องจากขณะนี้ประเทศ
ก าลังก้าวสู่ ยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม ท าให้เกิด
การขยายอง ค์ความ รู้ ซึ่ ง เมื่ อ โลกก าลั ง
เปลี่ยนแปลงสู่อีกยุคหนึ่ง การศึกษาก็ต้อง
เปลี่ยนแปลงตาม อดีตการเปลี่ยนแปลงจาก  
เจเนอเรชันหนึ่งสู่อีกเจ เนอเรชันหนึ่งนั้น 
แบ่งแบบสมัยโบราณตามปู่ย่าตายาย พ่อแม่ 
ลูกหลาน แต่ขณะนี้การเกิดของคนเปลี่ยนไป
ขณะท่ีโลกเปลี่ ยนเ ร็ว ท าให้การ เปลี่ ยน               
เจเนอเรชันแบบเก่าไม่ได้ เพราะความคิดของ
คน เ ปลี่ ย น แปล ง ไปจ าก เ ดิ ม  และ เ ด็ ก                     
เจเนอเรชั่น Z เด็กอายุ 23 ปี ลงไป มีวิธีคิด
ไม่ เหมือนคน เจเนอเรชันอื่นการสื่ อสาร
เปลี่ยนแปลงไป เด็กรุ่นใหม่เลิกอ่านหนังสือ 
รับรู้สิ่งต่างๆ ผ่านสื่อท่ีเป็นตัวอักษร ภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง  อารมณ์ ท าให้วิธีคิด 
แสดงออกไม่ เหมือน เด็ก รุ่นใหม่ คิดเ ร็ ว 
พวกเขามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มาก และ
รู้จักใช้ประโยชน์ ท าธุรกิจได้ดีกว่าคนรุ่นเก่า 
อีกท้ังจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพทาง
เทคโนโลยีออโต้มากข้ึน คนรุ่นใหม่ไม่ห่วงเร่ือง
ความมั่นคงทางอาชีพ เขามีความสามารถ                
ในการปรับตัวสร้างอาชีพใหม่

“การศึกษาไทยต้องปรับเปลี่ ยน  
โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนจากบังคับสู่ห้องเรียน 
ต้องไปสู่การเรียนรู้ด้วยวิธีอื่น

ต้องมีบทเรียนใหม่ ให้ไปศึกษาหาความรู้เอง 
อย่างไรก็ตาม คนเจเนอเรชัน Y ซึ่งเป็นคนวัย
ท างานจ าเป็นต้องปรับตัว ต้องเป็นกลุ่มคน
อพยพเข้าสู่ยุคดิจิทัล และคนเจเนอเรชัน X 
หรือกลุ่มผู้บริหารจะคิดอย่างเดิมและจัดการศึกษา
แบบเดิมไม่ได้ ต้องปรับผู้ท าหน้าทีบ่ริหารเปิด
โอกาสให้ครู คนรุ่นใหม่จัดการศึกษาได้ และ
โรงเรียนต้องปรับตัวเพื่ อสร้างเด็ กเจน z
ทั้งหมดเป็นประเด็นให้ต้องปรับการศึกษา 
และต้องปลดล็อคความคิดเดิม”นพ.จรัส 
กล่าว

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ  
สภาการศึกษา กล่าวว่า ขณะนี้ ร่างพ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... และ ร่างกฎหมาย
ลูก  ได้ส่ ง ไป ครม.แล้ว  ส่วนแผนปฏิ รูป
ประเทศด้านการศึกษาจะส่งไปภายในเดือน
กันยายนนี้   ซึ่ ง เมื่ อแผนปฏิ รูปประเทศ                
ด้านการศึกษาผ่านการพิจารณา หน่วยงาน
ต่าง ๆ ต้องรับลูกต่อ โดยในส่วนของสภา
การศึกษาสิ่งที่ต้องด าเนินการ คือ อาจต้อง
ทบทวนและพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาติ
ให้ ส อด รับกั บแผน ปฏิ รู ปป ระ เ ทศด้ า น
การศึกษา ซึ่งสภาการศึกษาได้เตรียมทีมงาน
ไวแ้ล้ว



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

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน
และแนวทางการจัดท าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และการบรรยาย เรื่อง"การเตรียมความพร้อม                  
การด าเนินงาน แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562“ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ “แนวทางและการจัดท าโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น าโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ นายชัยสิทธิ์ 
ภูวภิรมย์ขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร และรองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.
กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในช่วง ไตรมาส ที่ 4 
เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2561 ของหน่วยงานระดับหลักสูตร/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และน าข้อมูลของหน่วยงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย                 
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 


