
เสด็จ ฯ ทรงเปิดอนุสาวรยี์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุิยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา 

วันพฤหัสบดทีี่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๓ 



           รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม            
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/๒๕63 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 มีมติในประเด็นส าคัญ
ต่างๆ ดังน้ี 

อนุมัติ  ใช้เงินงบประมาณรายได้ เพื่อรองรับมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาจากกรณีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID - 19) และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

อนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) ฉบับปรับปรุง 

อนุมัต ิ
     1) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 22,690,500 บาท (ยี่สิบสองล้าน
หกแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  
     2) การขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินการและการขยายเวลา
การด าเนินงานจากวงเงินคงเหลือเดิมเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 28,445,800 บาท              
(ยี่สิบแปดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

อนุมัติ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราช ภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 



1) อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
จ านวน 3 ราย ดังน้ี 
     (1.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .พงศ์รัศ ม์ิ  เฟื่องฟู ด ารงต าแหน่ง             
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 
     (1.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สุริยา พันธ์ โกศล ด ารงต าแหน่ง                  
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (1803) ตั้งแต่วันที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 
     (1.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ด ารงต าแหน่ง             
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (6301) ตั้งแต่วันที่  3 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 
2) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 
ราย คือ อาจารย์ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังน้ี 
     1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 
2560 
     2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
(ต่อเน่ือง) ฉบับปี พ.ศ. 2562 

อนุ มัติ  แต่งตั้ งอาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ  ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

เห็นชอบ 
     1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/
วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และระดับสถาบัน 
     2) การเพิ่มชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย และหลักสูตรที่สังกัดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจ าปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



          4) การใช้เงินเพื่อการลงทุน ยุค New Normal เป็นจังหวะที่ผู้คนยัง
ระมัดระวังการลงทุนใหม่ๆ และลดการใช้จ่ายฟุุมเฟือย เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจ
ยังไม่แน่นอน 
          5) การสร้างสมดุลชีวิต การมีโอกาสได้ท างานที่บ้าน ลดจ านวนวัน 
การเข้าออฟฟิศ หรือการลดการพะปะผู้คนในสังคม แล้วหันมาใช้ชีวิต และ
ท างานที่บ้าน ท าให้ผู้คนมองเห็นแนวทางที่จะสร้างสมดุลชีวิตระหว่างอยู่บ้าน
มากขึ้น และจะเป็นแนวทางในการปรับสมดุลชีวิตระหว่างเวลาส่วนตัว การงาน 
และสังคมให้สมดุลมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
          แนวโน้มชีวิตยุค New Normal 
ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการใช้ชี วิตของผู้ คนนั้น ได้มี การส ารวจ                 
โดยส านักวิจัยซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็น
ผู้น า ซ่ึงได้เปิดผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง จริตใหม่ประชาชนหลัง พ้นโควิด-19 
กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จ านวน 1,255 ตัวอย่าง ซ่ึงผลสรุป
บางส่วนออกมา ดังนี้ 
• ร้อยละ 86.2 ระบุ สั่งสินค้าเดลิเวอรี่มากขึ้น 
• ร้อยละ 83.7 พูดคุย ติดโลกโซเชียลมากขึ้น 
• ร้อยละ 81.5 ใช้เทคโนโลยีสื่อสาร โซเชียลมีเดียมากขึ้น 
• ร้อยละ 79.8 คุ้นเคยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ 
• ร้อยละ 79.1 ดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น 
• ร้อยละ 64.2 ดูแลสุขภาพส่วนรวมมากขึ้น 
• ร้อยละ 62.6 ศึกษาเล่าเรียนออนไลน์มากขึ้น 
• ร้อยละ 60.6 แต่งกายใช้หน้ากากอนามัยเป็นแฟชั่น ดูดีมีสไตล์มากขึ้น 
• ร้อยละ 56.6 คบหาพบปะผู้คนเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 
• ร้อยละ 55.2 ท างานจากที่บ้าน (Work from Home) มากขึ้น 
 
 

          ในวิกฤติมักมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย อย่างการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สร้างแรงกระเพ่ือมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือการเข้าสังคมของผู้คน การปรับตัว
สู่ยุคดิจิทัลและใช้ช่องทางออนไลน์ในการท างานมากขึ้นในกลุ่มธุรกิจ 
รวมถึงการเตรียมรับมือสังคมยุค New Normal ที่จะเป็นวิถีชีวิตใหม่หลัง
พ้นวิกฤติโควิด-19 ที่หากรู้สถานการณ์และปรับตัวได้ก่อน ย่อมได้เปรียบ 
          New Normal คืออะไร? 
New Normal คือความปรกติใหม่ หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ ซ่ึงหมายถึง รูปแบบ
การด าเนินชีวิตอย่างใหม่ ที่แตกต่างจากอดีตเพราะได้รับผลกระทบจาก
บางสิ่ ง  บางเหตุการณ์ จนแบบแผนและแนวทางที่คุ้นเคยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ เมื่อเวลาผ่านไปจะท าให้เกิดความคุ้นชิน             
และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปรกติ 
          ที่มาของ New Normal 
New Normal ถูกใช้ครั้งแรกโดยบิลล์ กรอส (Bill Gross) ผู้ก่อตั้งบริษัท
บริหารสินทรัพย์ชาวอเมริกัน โดยใช้อธิบายสภาวะเศรษฐกิจโลก หลังจาก
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ ในสหรัฐฯ ช่วงระหว่างปี 2007 - 
2009 และถูกน ามาใช้ส าหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยลง และมี
โอกาสที่จะไม่กลับมาเติบโตถึงระดับเดิมได้อีก 
          เทรนด์พฤติกรรมแบบ New Normal 
          1) การใช้เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต  เทคโนโลยีควบคู่กับ
อินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ที่จากเดิมมีมากอยู่
แล้ว แต่ในสังคมยุค New Normal สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในแทบทุกจังหวะ
ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การเรียนออนไลน์ การท างานที่บ้าน การประชุมออนไลน์ 
การซ้ือสินค้าออนไลน์ การท าธุรกรรม และการเอ็นเตอร์เทนชีวิตรูปแบบ
ต่างๆ อย่างดูหนัง ฟังเพลง 
          2) การเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้คนในสังคมจะเห็นความส าคัญ
ของการเว้นระยะห่างที่เป็นแนวทางการใช้ชีวิตช่วงวิกฤติโควิด-19 และจะ
ด าเนินชีวิตแบบนั้นต่อไป โดยรักษาระยะห่างทางกายภาพเพ่ิมขึ้น และใช้
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการส่ือสารและการใช้ชีวิต ลดการปฏิสัมพันธ์ 
การไปในสถานที่สาธารณะ และเน้นการท ากิจกรรมที่บ้านมากขึ้น 
           3) การดูแลใส่ใจสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบข้าง โดยเกิด
ความคุ้ นชินจากช่ วงวิกฤติโควิด -19 ที่ ต้องดูแลด้ านสุขภาพและ              
ความสะอาดเพ่ือปูองกันการแพร่เชื้อ ดังนั้นพฤติกรรมการใช้หน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ และการล้างมืออย่างถูกวิธี และหมั่นสังเกตตัวเอง
เมื่อไม่สบายจะยังคงมีต่อไป รวมถึงการหันมาใส่ใจสุขภาพ การออกก าลังกาย 
และการท าประกันสุขภาพจะมีแนวโน้มมากขึ้น 
 

                                    ขอบคุณข้อมูลจาก :  



New Normal หลังวิกฤติโควิด-19 กับการปรับตัว 
           ในวิกฤติโควิด-19 New Normal ถูกพูดถึงและน ามาใช้อีกครั้ง
ซ่ึงครั้ งนี้ขยายวงครอบคลุมไปถึงภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา 
ชีวิตประจ าวัน การท างาน และสังคม 
 

ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ 
          ขณะที่โควิด-19 ก าลังระบาดนั้น ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ และการใช้ชีวิตของผู้คน แต่ยังส่งผลกระทบให้ธุรกิจ และ
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง บางธุรกิจอาจเติบโต เพราะปรับตัวกับความ
เปลี่ยนแปลงได้ ขณะที่บางธุรกิจอาจทรุดหรือปิดตัวเพราะไม่พร้อมรับมือ
ความเปลี่ยนแปลงนั้น แน่นอนว่าเมื่อวิกฤติครั้งนี้ผ่านพ้นไป ย่อมพ่วงมา
ด้วยความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เรียกว่า New Normal ซ่ึงจะเข้ามามีบทบาท 
และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางและรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
ทุกขนาด โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 
          1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลในธุรกิจมากขึ้น เช่น 
การซ้ือสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมแนวทางส าหรับ 
การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภค เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซ้ือ
ทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ 
          2) การขายสินค้าแบบอัตโนมัติ พร้อมบริการข้อมูลแก่ลูกค้า
แบบเรียลไทม์ เพ่ือความรวดเร็วเข้าถึงทุกที่ทุกเวลา 
          3) การน าหุ่นยนต์ ยานพาหนะไ ร้คนขับ ห รือโดรนมา
ให้บริการ ในธุรกิจต่างๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ การแพทย์ 
 

          4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการออนไลน์  เช่น  
กลุ่มธุรกิจอีเวนท์ อบรม สัมมนา 
 

ประชาชนคนท างาน 
          1) การรักษาระยะห่างในที่ท างาน คนท างานที่เปลี่ยนจาก
การท างานที่บ้าน และกลับมาเข้าท างานที่บริษัท ยังคงคุ้นเคย กับ           
การปฏิบัติแบบรักษาระยะห่างเพ่ือลดความเส่ียงการติดเชื้อไวรัส และ
ยังคงเห็นความส าคัญจากการดูแลสุขภาพในที่ท างานมากขึ้น 
          2) ใช้เทคโนโลยีช่วยท างานมากย่ิงขึ้น  จากการรักษา
ระยะห่างทางสังคมและการ Work from Home ที่เคยปฏิบัติจนเคยชิน 
ท าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการท างาน โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต 
และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น การประชุมงาน การส่งงาน 
           3) มีการพัฒนาทักษะผ่านคอร์สออนไลน์ ในการท างาน     
ช่วงโควิด-19 ท าให้ผู้คนบางกลุ่มถูกเลิกจ้าง หรือถูกลดเงินเดือน              
การพัฒนาตัวเองเพ่ือให้มีความสามารถ และเป็นผู้เชี่ยวชาญตามที่
ตลาดแรงงานยังต้องการจึงมีความส าคัญ ดังนั้นการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกของชาวออฟฟิศที่ท าให้ได้พัฒนาตัวเอง 
พร้อมกับที่ยังท างานประจ าได้อยู่ 
 

New Normal ในวันนี้อาจเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และจะกลายเป็นค าที่ถูกพูดถึงอย่างปรกติวิธี
ในอนาคตเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นแล้วในวิกฤติต่างๆ ก่อนหน้านี้             
แต่การเตรียมพร้อมและตั้งรับอย่างดียังเป็นสิ่งส าคัญที่จะท า ให้             
ทั้งธุรกิจและชีวิตสามารถด ารงอยู่ได้ไม่ว่าจะมีอีกกี่วิกฤติผ่านเข้ามา 
 



เรื่อง : อาจารย์ ดร.สุดาพร สถิตยุทธการ สาขาการพยาบาล จิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ 

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก่อให้เกิดความวิตก
กังวลอย่างมากต่อประชาชน เนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคใหม่ เรามักกลัวสิ่งที่
ไม่รู้  และเลยเถิดไปจนถึงการแสดงความรู้ สึกกลัว รัง เกียจคนปุวย                  
จนกลายเป็นความวิตกกังวล ความขัดแย้งภายในจิตใจและความเครียด                
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อจิตใจของบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่และเด็ก 
แล้วเราจะท าให้อย่างไรให้ครอบครัวเข้มแข็งรับมือกับสถานการณ์ โควิด-19 
อย่างมีสติ ? 
          “แต่ละคนมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อความเครียดแตกต่างกันตาม
สถานการณ์ โดยการตอบสนองดังกล่าวของบุคคลมาจากพ้ืนฐานทางร่างกาย 
จิตใจและสิ่งแวดล้อมของ บุคคลในครอบครัว ดั งนั้นการ จัดการกับ
ความเครียดจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวสามารถข้ามผ่านวิกฤติทางด้าน
จิตใจนี้ไปได้” อาจารย์ ดร.สุดาพร สถิตยุทธการ สาขาการพยาบาล            
จิ ต เ ว ช แ ล ะ สุ ข ภ า พ จิ ต  ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก รณ์
มหาวิทยาลัย กล่าว 
           ความเครียดเกิดจากถูกกระทบจากสิ่งเร้าที่มากระตุ้นจากภายนอก
และภายในตนเอง แต่ความเครียดก็อาจจะเป็นกลไกที่สามารถกระตุ้นบุคคล
ให้มีการปรับตัวและมีเพ่ิมแรงต้านทาน “การมีความเครียดเปรียบเสมือน
สัญญาณเตือนภัยที่ท าให้คนเราเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น  
แต่กลับกันหากสัญญาณเตือนภัยนี้ท างานมากเกินไปอาจกลายเป็นโรคเครียด
สะสมได้ ความเครียดเร้ือรังจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคทางกายและทางจิต
ได้” ดร.สุดาพร กล่าว 
          จิตเป็นกายนายเป็นบ่าว อาการความเครียดที่แสดงในผู้สูงวัยอาจ
ปรากฏต่อร่างกาย คือ การหายใจถี่ หายใจสั้น กล้ามเนื้อตึงเครียดทั้งบริเวณ
ต้นคอ แขน ขา กล้ามเน้ือกระตุก ผุดลุกผุดนั่ง แบบแผนของการรับประทาน
อาหารและการนอนหลับเปลี่ยนแปลงไป มีความยุ่งยากในการนอนและ 
ความสนใจในสิ่งรอบตัวน้อยลง บางคนที่ปุวยมีโรคประจ าตัวก็จะมีอาการ 
เพ่ิมมากขึ้น ส่วนผลต่อจิตใจได้แก่ หงุดหงิด ขาดสมาธิ ควบคุมอารมณ์               
ไม่ค่อยได้ ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้แย่ลง แม้กระทั่งเร่ืองง่ายๆ ที่เคยตัดสินใจ
ได้ก็ท าไม่ได้ ความกลัวและกังวลเก่ียวกับสุขภาพตนเองและบุคคลที่ตนเองรัก                 
อย่างมาก 
           “ทั้งๆ ที่มีผู้หายปุวยจากโรคนี้มากมาย แต่ผู้สูงอายุบางคนเชื่อว่า           
ถ้าเป็นโรคนี้จะต้องตายแน่ๆ แล้วก็จะคิดเน้นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองกังวล ไม่ว่าจะ
อธิบายให้ข้อมูลอย่างไรก็จะเลือกรับเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเชื่อ จะตีกรอบเฉพาะ
เรื่องที่ตัวเองเป็นห่วง ดังนั้นบุตรหลานต้องรับฟังด้วยความเข้าใจ ให้ท่าน
ระบายความไม่สบายใจ แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ข้อเท็จจริง มีรูปภาพประกอบ 
มีหลักฐานที่เห็นแสดงถึงวิธีการปูองกัน หรือพยายามหันเหความสนใจให้ดูทีวี
รายการอ่ืนๆ เบ่ียงเบนไปท าอย่างอ่ืนที่สร้างสรรค์ ท ากิจกรรมงานอดิเรก             
ที่ชื่นชอบและปลอดภัย” และถึงแม้ว่าผู้สูงอายุโดยปกติมักจะกลัวการ
เจ็บปุวยและระมัดระวังตัวเองอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีผู้สูงอายุที่ไม่ยอมฟังและดื้อดึง                 
ท าตามใจเพราะถือว่ารู้มากกว่า ก็ต้องพยายามเข้าใจหลักการปูองกันตัว                 
เพ่ือประโยชน์ของตัวเอง 

          “ผู้ใหญ่บางท่านยิ่งอายุมากก็ยิ่งจะมีพฤติกรรมถดถอยเหมือนเด็ก      
เตือนให้กินอาหารร้อน หรือล้างมือก็จะถามว่าท าไม ดังนั้นจึงอาจจะต้องมีการ
อธิบาย เช่น บอกว่า ถ้าไม่ปูองกันตัวเองก็จะมีผลดีผลเสียต่อไปนี้ หากปุวย
ผลกระทบที่จะเกิดก็จะรุนแรงมากกว่าวัยอ่ืนเป็นต้น แต่ถ้าขู่ให้กลัวมากเกินไป  
ก็จะท าให้เกิดความเครียด ความกลัวมากขึ้น จึงต้องท าอย่างพอดี  เหมาะสม” 
          ดร.สุดาพร เสริมว่า เป็นธรรมดาของโลกที่ว่า คนเราเกิดมาต้องพบปะ
เจอะเจอความขัดแย้ง ภาวะวิกฤติ จึงต้องหัดเรียนรู้จัดการกับอารมณ์ความรู้สึก
หรือความเครียดภายในจิตใจ แต่ในกรณี โควิด-19 นี้ เราอาจจะยังไม่สามารถ
จัดการกับสถานการณ์ภายนอกแบบนี้ได้ เพราะเป็นเรื่องใหม่ส าหรับทุกคน 
ดังนั้นก็ควรมาจัดการที่ตัวเอง ซ่ึงเป็นเรื่องที่ท าได้ง่ายทันที เช่น หมั่นดูแล
สุขภาพกาย ปูองกันตัวเอง ส าหรับด้านสุขภาพจิต ก็รู้จักให้ “ก าลังใจ” และ  “ฝึก
เมตตา” แก่ตนเองและครอบครัว ให้ฝุาฝันวิกฤติและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของสมาชิกในครอบครัวไปด้วยกัน 
          “หากพบคนในครอบครัวปุวยด้วยโรคนี้ก็ไม่ควรซ้ าเติม แต่ให้ก าลังใจ
แล้วก็มีการสนับสนุนให้รักษาตัว เพราะไม่มีใครอยากเป็น ไม่มีใครอยากติด               
มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุในชีวิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน อย่าให้อาการของ โรค            
มาสร้างความกดดันให้กับผู้ปุวยหรือผู้ที่อยู่รอบข้าง แต่ควรจะเน้นเรื่องของ             
การด าเนินชีวิตและก็การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างปลอดภัย ไม่แพร่กระจายเชื้อ”            
ดร.สุดาพร กล่าว 
          การตีตราแสดงความรังเกียจว่าผู้ปุวยเป็นพาหะน าโรคก็ไม่ได้ช่วยให้
กระบวนการรักษาดีขึ้นกลับจะเป็นการผลักผู้ปุวยให้ออกไปเผชิญโรคตามล าพัง 
ผู้ปุวยก็จะยิ่งไม่กล้าบอกความจริง เพราะกลัวว่าสังคมจะไม่เข้าใจ ปกปิดประวัติ
แล้วก็ยิ่งท าให้คนรอบข้างไม่ระวังตัว ดังนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดและฝึกเมตตาว่า
ผู้ปุวยเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ถ้าเราละเลย เขาจะไม่หายเอง ถ้าเราไม่
สนใจช่วยเหลือก็จะยิ่งผลักไสเขาออกไปยิ่งท าให้เป็นปัญหามากขึ้น การลด
ความเครียดในช่วงเวลากักตัวอยู่บ้าน หรือท างานที่บ้านก็จ าเป็น หลายท่าน               
ที่ท างานนอกบ้านมาตลอดอาจจะรู้สึกอึดอัดที่ไม่ได้ออกไปเจอผู้คนอย่างที่เคย
ท ามาทุกวัน ดังนั้นการหากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในบ้านท าเป็นสิ่งที่จะช่วยมากขึ้น 
          “ลองถามตัวเองดูว่าท าอะไรแล้วสุขภาพจิตของเราและคนรอบข้างดีขึน้ 
บางคนอาจชอบดูหนัง ชอบท าอาหาร เลี้ยงสัตว์ ประเด็นก็คือท าอะไรที่ท าแล้ว  
มีความสุข ในช่วงเก็บตัวได้ก็ท าเลย อย่าไปแครว์่ามีสาระ ไม่มีสาระ ถ้าไม่ได้เป็น
การแพร่เชื้อ รับเช้ือ ตัวเองท าแล้วมีความสุขก็ท าเลยค่ะ” 
          สิ่ งสุดท้ายที่จะช่วยลดความเครียดก็คือการเสพข่าวอย่างมีสติ                
“ข่าวเก่ียวกับ โควิด-19 มีให้ฟังทุกวัน อาจจะดูร้ายแรง ฟังแล้วเครียด เพราะ
เราอยู่แต่บ้านทั้งวัน ฟังแต่ข่าวร้ายไม่ได้ออกไปไหน แต่อยากให้ฟังอย่างมีสติ 
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ก่อนแชร์ข้อมูล ข่าวอะไรที่ท าให้เครียดก็หลีกเลี่ยง 
อย่าไปเชื่อไปท าตามข่าวโซเชียล หรือข่าวเท็จ ส าคัญที่สุดก็คือ “อยู่บ้าน              
หยุดแพร่เชื้อ หยุดรับเชื้อ” เพ่ือตัวเราและครอบครัวค่ะ” 
 



ขอแสดงความยินดีกับ 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

               ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับแต่งต้ัง 
      ให้ด ารง



–

        การให้ความช่วยเหลือกับผู้ปุวยและผู้อยู่ ใน
เกณฑ์เฝูาระวัง 
          ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล 
กรมควบคุมโรค เพื่อให้ความช่วยเหลือ และฝุายอนามัยของ
มหาวิทยาลัยติดตามดูแลอาการทุกวัน 
 

        การให้ความช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษา 
         - การคืน เ งินบางส่วน ได้แก่  ค่ าบ ารุ งมหาวิทยาลัย           
ค่าบ ารุงคณะ ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา         
          - เพิ่มระยะเวลาการผ่อนการจ่ายค่าบ ารุงการศึกษา 
          - ยกเว้นค่าปรับการคืนหนังสือล่าช้า จากส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          - การให้บริการและแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
          - การให้บริการยื่นค าร้องเอกสารต่างๆ ทางออนไลน์ 
          - ปรับรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยให้ยุติ              
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
          - ควบคุมดูแลสุขอนามัย คัดกรองนักศึกษา นักศึกษา
ต่างชาติ 
          - การจัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท างานที่บ้าน/หอพัก 
          - การจัดการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์แบบเต็ม
รูปแบบ 
          - การจัดกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สู้ภัย COVID -19 ส าหรับนักศึกษา 
          - ปรับรูปแบบการเก็บช่ัวโมงกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา 
 

        การให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคลากร 
          - การท าประกัน COVID  - 19 ให้กับบุคลากรทุกคน โดยกรมธรรม์
ของบริษัททิพยประกันภัย 
          - การฉีดพ่นฆ่าเช้ือโรคตามห้องเรียน และอาคารต่างๆ  

          - การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน ช่วง COVID – 19 
โดยเฉพาะการท างานที่บ้าน 
          - การจัดกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา             
สู้ภัย COVID -19 ส าหรับบุคลากร 
            - บริการจัดหาหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
 
       การให้ความช่วยเหลือกลุ่มสังคม 
          - ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล             
กรมควบคุมโรค เพื่อให้ความช่วยเหลือ  
           - ฝุายอนามัยของมหาวิทยาลัยมีการเฝูาระวั งติดตาม
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ทุกวัน และการ
ประสานงานเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มจิตอาสา ได้แก่ กลุ่มสุริยอาสา
เพื่อช่วยเหลือชุมชน 
 

       กรณีเร่งด่วน 
          - การให้บริการและแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ชุมชน 
          - การจัดท าหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และเฟซชิลด์  (face 
shield) แจกชุมชน 
          - การจัดท าส่ือให้ความรู้ด้านการปูองกันโควิด – 19 ให้แก่ชุมชน 
 
        การให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ 
          - การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) 
          - ก ารยก เว้ นค่ า เ ช่ าพื้ นที่ ใ ห้ แก่ ร้ านค้ าต่ า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 

       ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
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