
♡ สามมิถุนายน เฉลิมพระขนมพรรษา
พระนางเจ้าสุทดิาฯ คู่ราชาไผทไทย

♡ ปวงเหล่าพสกนิกร น้อมขอพรพระรัตนตรัย 
แซ่ซ้องถวายชัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม            
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/๒๕63 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 มีมติในประเด็น
ส าคัญต่างๆ ดังน้ี

1) เห็นชอบ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การคืนเงิน และ     
การลดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

2) อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการ
เก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนา
สาขาวิชา ส าหรับนั กศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการเรียนที่  2/2562
ภาคการศึกษาที่ 3/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563 พ.ศ. ....

อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง             
การปรับลดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุมัติแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน คือ
1) นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งในต าแหน่ง

นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2) นายเดชอาคม คดเกี้ยว ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งในต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดส านักคอมพิวเตอร์

เห็นชอบ ค าขอรับการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 เพื่อเสนอส านักงาน ก.พ. พิจารณาต่อไป

เห็นชอบ การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ-
ศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561

2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ. 2562



1) อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ (7401) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ให้แก่              
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 
2562

2) อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(650146) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

3) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน   
1 ราย คือ อาจารย์อภิญญา  หนูมี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (6301) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2563 ดังน้ี

1) ดร.สายหยุด  จ าปาทอง ประธานกรรมการ
2) ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา รองประธานกรรมการ
3) ศ.ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) อ.ดร.ปวิช  ผลงาม กรรมการ
5) ผศ.ดร.เผด็จ  ก๋าค า กรรมการและเลขานุการ
6) รศ.ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7) นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8) นายประกฤษฎิ์ เพชรแอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9) นางสาวปรัชญาภรณ์ นาคกรอง         เจ้าหน้าที่การประชุม

เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รับทราบ ผลการพิจารณารับรองสถาบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับทราบ ผลการพิจารณาการต่ออายุการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย



หากมองวิกฤตเป็นโอกาส โรคโควิด - 19 อาจเป็นสิ่งน าโชค              
ในสถานการณ์ที่เลวร้าย (Blessing in Disguise) ที่เปิดโอกาสให้โลกเกิด
การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ จาก “โลกที่ไม่พึงประสงค์” เป็น“โลกที่พึง
ประสงค์” 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วย การปรับกระบวนทัศน์
การพัฒนา จาก “โลกที่มุ่งพัฒนาสู่ความทันสมัย” (Modernism) เป็น  
“โลกที่มุ่งพัฒนาสู่ความย่ังยืน” (Sustainism) เร่ิมจากการเปลี่ยนความคิด
ฐานรากเดมิทีย่ึด “ตัวกูของกู” มาเป็นความคิดฐานรากที่เน้น “การผนึกก าลัง
ร่วม” เมื่อความคิดฐานรากเปลี่ยน โครงสร้างเชิงระบบก็จะถูกปรับ ความคิด
ฐานรากที่ถูกต้องภายใต้การผนึกก าลังกันจะท าให้เกิด “การบูรณาการ                
ในระบบ” เมื่อระบบต่างๆ ถูกบูรณาการ “โลกที่ไร้สมดลุ” ก็จะค่อยๆ ถูกปรับ
เป็น “โลกที่สมดุล” ในโลกที่สมดุลนั้น สันติสุขและความมั่นคงจะมีมากขึ้น 
ในขณะที่ความเส่ียงและภัยคุกคามก็จะถูกลดทอนลง โลกที่สมดุลจะน าพา
พวกเราไปสู่ “พลวัตความยั่งยืน” แทน “วิกฤตซ้ าซากและวิกฤตเชิงซ้อน” 
อย่างที่พวกเราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

รูปที่ 1 : จากโลกที่มุง่พัฒนาสูค่วามทนัสมัย
สู่โลกทีมุ่ง่พฒันาสู่ความย่ังยืน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ               
จะเป็นอย่างไร ล้วนขึ้นอยู่กับว่าเรามองโลกและมีสมมติฐานกับเรื่องต่างๆ 
เหล่านั้นอย่างไร บทเรียนของโควิด-19 ท าให้ผู้คนต้องหันกลับมาทบทวน
สมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ง 2 ชุดนี้เสียใหม่ 

ในสมมติฐานความสัมพันธร์ะหวา่งมนุษย์กับมนุษย์นั้น แท้จริงแล้วมนุษย์
หาใช่คนที่มีแต่ข้อบกพร่องและไม่น่าไว้ใจ หากแต่มนุษย์มีศักยภาพและสามารถ
สร้างความเป็นไปได้ทีห่ลากหลาย และมนุษย์ก็ไม่น่าจะใช่ “สัตว์เศรษฐกิจ” ที่มี
พฤติกรรมแบบที่มีเหตุมีผลตามหลักเศรษฐศาสตร์ แต่มนุษย์เป็น “สัตว์สังคม” 
ที่มีชีวิตจิตใจ มีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นปกติสุข บทเรียน
ของโควิด-19 ท าให้มนุษย์ต้องคุ้มครองปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม เพราะ
เมื่อส่วนรวมถูกปกป้อง ตัวเราเองก็จะถูกปกป้อง มิเพียงเท่านั้น บริบทของโลกได้
เปลี่ยนแปลงไป แนวคิดที่วา่ “ไม่แข่ง ไม่รอด” ไม่น่าจะตอบโจทย์ หากมนุษย์จะ
อยู่อย่างปกติสุข อาจจะต้องปรับแนวคิดเป็น “รวมกัน เราอยู่” แทน 

ขอบคุณข้อมูลจาก : 
หนังสือโลกเปลี่ยน คนปรับ หลุดจากกับดกั ขยับสู่ความย่ังยืน

รูปที่ 2 : การเปลี่ยนสมมติฐานในความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์

ในสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับธรรมชาติก็เช่นกัน 
แท้จริงแล้วธรรมชาติไม่ใช่เป็นทรัพยากร (Resources) แต่ธรรมชาติเป็น
แหล่งก าเนิด (Sources) ที่เราหยิบยืมมาใช้ชั่วคราวและส่งคืนกลับไป 
โดยต้องเผ่ือแผ่ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ด้วย ดังนั้น แทนที่จะแสวงหาเทคโนโลยี
และการจัดการเพ่ือเอาชนะธรรมชาติ และมุ่งใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้
ได้มากที่สุด มนุษย์ควรแสวงหาความเชื่อมโยงเพ่ืออยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
มุ่งรักษ์ธรรมชาติบนฐานคิดของความยั่งยืน และที่ ส าคัญ แทนที่จะคิด               
แต่ตักตวงผลประโยชน์จากส่วนรวม อาจถึงเวลาที่พวกเราต้องร่วมกันฟ้ืนฟู 
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ซ่ึงถูกท าลายไปไม่น้อยภายใต้กระบวนทัศน์
การพัฒนาที่มุ่งสู่ความทันสมัย 

รูปที่ 3 : การเปลี่ยนสมมติฐานในความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติ

ในโลกก่อนโควิด-19 ผู้คนจากการประชุม “เวทีเศรษฐกิจโลก” 
(World Economic Forum) ที่เมืองดาวอส บอกพวกเราว่าพลวัตของเทคโนโลยี 
(อันประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีกายภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัล) 
ก าลังป่วนโลก โดยเช่ือว่าภาวะโลกป่วนจากเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และตามมาด้วยการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 



แท้ที่จริงแล้ว ภาวะโลกป่วนไม่ได้เกิดจากพลวัตของเทคโนโลยี
เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากพลวัตของความเสี่ยงและภัยคุกคามด้วย 
(อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคระบาด) ซึ่งภาวะโลกป่วน
จากพลวัตของความเสี่ยงและภัยคุกคามนั้น ไม่ได้ส่งผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแค่การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยหลักก่อให้เกิดการปฏิวัติทางสังคม และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ควบคู่ ไปด้วย น ามาสู่การเปลี่ยนแปลง             
คร้ังใหญ่ ภายใต้ “7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก” (7 Major Shifts) 

รูปที่ 4 : ภาวะโลกป่วน น ามาสู่ 7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก

อาจกล่าวได้ว่าโรคโควิด-19 เป็น “ตัวเร่งการปรับเปลี่ยน” 
ก่อให้เกิดการขยับปรับเปลี่ยนโลก 7 ประการ ดังต่อไปนี้ 

รูปที่ 5 : 7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก

ขยับที่ 1 จาก โมเดลตลาดเสรี (Free Market Model) สู่โมเดล  
ร่วมรังสรรค์ (Co-Creative Model) แทนที่จะใช้กลไกตลาดในการขับเคลื่อน 
เราต้องหันมาใช้พลังปัญญามนุษย์ในการขับเคลื่อน เปลี่ยนจากการแยกบทบาท
ที่ชัดเจนระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการผลิตและรังสรรค์นวัตกรรม ปรับแนวคิดมุ่งหาทางเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด 
ด้วยการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขัน เพ่ือสร้างอ านาจเหนือตลาด มาสู่
แนวคิดการขยายขนาดตลาดให้กว้างขึ้นเพ่ือครอบคลุม “คนไร้และคนด้อย
โอกาส” ที่อยู่ที่ฐานรากของพีระมิดในสังคม ด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่ทุกคน
เข้าถึงได้ (Inclusive Innovation) 

รูปแบบการระดมทุนก็เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมมีเพียงการระดมทุน
จากผู้ถือหุ้นและตลาดทุน แต่ในปัจจุบัน นวัตกรรมหรือธุรกิจดีๆ สามารถ
ระดมทุนจากประชาชนได้โดยตรง (Crowd Funding) โดยผู้ที่ให้เงินไม่ได้มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นส าคัญ 

โมเดลตลาดเสรีจะขับเคลื่อนผ่านกระแส “โลกาภิวัตน์” และ 
“บรรษัทภิวัตน์” ซ่ึงแตกต่างจากโมเดลร่วมรังสรรค์ที่จะขับเคลื่อนผ่าน
กระแส “ชุมชนภิวัตน์” และ “ประชาภิวัตน์” เป็นส าคัญ 

ขยับที่ 2 เราเคยอยู่ใน โหมดการแข่งขันในการผลิตและการบริโภค 
(Competitive Mode of Production & Consumption) ที่ขับเคลื่อน
ผ่านโมเดลการลงทุนแบบเอกชน (Private Investment Model) ภายใต้
แนวคิด “การผลิตเพ่ือขาย” (Making & Selling) ก่อให้เกิดการแข่งกันผลิต 
แข่งกันบริโภค ความอยู่ดีมีสุขส่วนใหญ่ตกอยู่กับคนจ านวนน้อย (Well-beings 
of the Few) 

โลกก าลังขยับไปสู่ โหมดการผนึกก าลังในการผลิตและการบริโภค 
(Collaborative Mode of Production & Consumption) ที่ใช้แพลทฟอร์ม              
แบบเปิดที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Open Collaborative Platform) ภายใต้แนวคิด
ของการเก้ือกูลและแบ่งปัน (Caring & Sharing) มุ่งสร้างความอยู่ดีมีสุขให้คน
หมู่มาก (Well-beings of the Mass) 

ขยับที่ 3 แต่เดิมเรามุ่งเน้น การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
Growth) โดยความเชื่อที่ว่ า ความโลภ (Greed) ท าให้เกิดการเติบโต 
(Growth) และการเติบโตเหนี่ยวน าให้เกิดความโลภเป็นวงจรที่ไม่รู้จบ ความเชื่อ 
“Greed2Growth” และ “Growth2Greed” ดังกล่าวท าให้เกิดการมุ่งเน้นการ
เพ่ิมปริมาณการผลิตและการบริโภค โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ไม่ตอบโจทย์ความยั่งยืน 

เพ่ือความเป็นปกติสุขในโลกหลังโควิด เราจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนจาก
การมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การมุ่งเน้น “การขับเคลื่อนที่สมดุล” 
(Thriving in Balance) ใน 4 มิติที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุขในสังคม ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของธรรมชาติ 
บนรากฐานของศักดิ์ศรีและภูมิปัญญามนุษย์ โดยตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า 
“Good2Growth” และ “Growth2Good” แทน

ขยับที่ ๔ แต่เดิมเรามุ่ง สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (People for Growth) โดยมองมนุษย์เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ
ปัจจัยการผลิต มุ่งเน้นการลดต้นทุนและการเพ่ิมผลิตภาพในตัวมนุษย์เป็น
ส าคัญ และเพ่ือลดความรู้สึกผิด หลายองค์กรจึงท าให้ตัวเองนั้น Looking 
Good, Looking Well (ผ่านการท า Pseudo-CSR) 

เพ่ือความยั่งยืนในโลกหลังโควิด เราต้อง สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
เติบโตของมนุษย์ (Growth for People) ท าอย่างไรให้เกิดการปลดปล่อยพลงั
ปัญญามนุษย์ พร้อม ๆ กับการสร้างหลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิต ยกระดับทักษะ เติมเต็มศักยภาพ เปิดพ้ืนที่ให้มีส่วนร่วม และปกป้อง
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้น ต่อจากนี้ไป องค์กรจะต้องไม่ท า 
Pseudo-CSR แต่เป็นองค์กรที่ Being Good, Being Well อย่างแท้จริง 
โดย Being Good เพ่ือตอบโจทย์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และ Being Well เพ่ือตอบ
โจทย์ผู้ถือหุ้น 

ขยับที่ ๕ ในโลกก่อนโควิด เราเพรียกหา ชีวิตที่ ร่่ารวยทางวัตถุ 
อันเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบ การแข่งขัน การตามอย่างกัน 
การโหยหาความต้องการอย่างไม่สิ้นสุด ซ่ึงในที่สุดจะน าพาสู่ชีวิตที่ไร้จุดหมาย 
รวมถึงการพัฒนาทักษะเพียงเพ่ือใช้ในการท างาน (Head & Hand) ภายใต้
ความเชื่อที่ว่า ยิ่งมาก ยิ่งได้ และยิ่งใหญ่ ยิ่งดี ความเชื่อดังกล่าว น าพาสู่ 
“ความอับจนบนความมั่งคั่ง” (นั่นคือ ดูเหมือนจะมีชีวิตที่ดูดี แต่แท้จริงแล้ว
นั้นกลับเป็นชีวิตที่ไร้ความสุข) 

เพ่ือความเป็นปกติสุขในโลกหลังโควิด เราต้องปรับจากชีวิตที่ร่ ารวย
ทางวัตถุเป็น ชีวิตที่รุ่มรวยความสุข โดยเป็นชีวิตที่มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ              
ที่แข็งแรง เต็มเป่ียมด้วยความหวัง อบอุ่น เข้าใจโลก เข้าใจถึงคุณค่าของการมี
ชีวิต และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน เพราะฉะนั้น ต้องพัฒนาทักษะความฉลาดรู้  
ในการใช้ชีวิต (Heart & Harmony) ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ เพ่ือใช้ในการ



ท างาน (Head & Hand) รวมถึงการปรับเปลี่ยนความคิดจากเดิม ยิ่งมาก 
ยิ่งได้ เป็น ย่ิงปัน ย่ิงได้ และเปลี่ยนความคิดจากเดิมยิ่งใหญ่ ยิ่งดี เป็น 
เมื่อขาดต้องรู้จักเติม เมื่อพอต้องรู้จักหยุด และเมื่อ เกินต้องรู้จักปัน
ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงหากท าได้ พวกเราก็จะสามารถก้าวข้าม“ความอับจนบนความ
มั่งคั่ง” และน าพาไปสู่ “ความรุ่มรวยบนความพอเพียง” แทน

ขยับที่ 6 ในโลกก่อนโควิด เราติดกับดักของ เศรษฐกิจเส้นตรง
(Linear Economy) ซ่ึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่น าทรัพยากรมาผลิตสินค้าตาม 
“ห่วงโซ่คุณค่า” (Value Chain) อย่างไม่ยั้งคิด ไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสู่การสร้างก าไรสูงสุดเป็นส าคัญ

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในโลกหลังโควิด เราต้องเร่งปรับเปลี่ยน
ระบบเศรษฐก ิจ เส ้นต รงมา เป็น  เศ รษฐก ิจหม ุน เว ียน  (Circular 
Economy)ซึ่ง เป็นระบบเศรษฐกิจที ่อุดช่องว่างการผลิตแบบเก่าด ้วย 
“วงรอบคุณค่า” (Value Circle) โดยน าสิ่งเหลือใช้และทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดกลับมาหมุนเวียนท าประโยชน์ใหม่ พร้อมกันนั้น ก็มุ่งเน้นความ
ประหยัดในปัจจัยน าเข้า ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และประโยชน์
สูงสุดที่ได้รับจากผลผลิต

ขยับที่ 7 การที่ เราต้องอยู่ด้วยกันบนโลกใบเดียวกัน สุขด้วยกัน
ทุกข์ด้วยกัน เราต้องปรับเปลี่ยนจากการตักตวงผลประโยชน์จากส่วนรวม
(Exploitation of the Commons) ที่แต่ละคนคิดถึงแต่การเอาดีใส่ตัว
เอาชั่วใส่คนอ่ืน (Internalizing the Goods & Externalizing the Bads)
และคิดเผ่ือสิ่งดีๆ ไว้ให้กับลูกหลานและพวกพ้องของตัวเองเท่านั้น 

เพ่ือความอยู่รอดของมนุษยชาติ ในโลกหลังโควิด การฟื้นฟู เยียวยา
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม (Remedy of the Commons) เป็นเรื่อง
ส าคัญ ด้วยการไตร่ตรองถึงส่วนเสียที่อาจเกิดขึ้นในสิ่งดีๆ (Negative Side of 
the Goods) ขณะเดียวกัน ก็ต้องมองหาส่วนดีที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ เลวร้าย
(Positive Side of the Bads) (อย่างเช่น ปัญหาสังคมสูงวัย ก่อเกิดการคิดค้น
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ หรือวิกฤตโควิดก่อเกิดการจัดระเบียบ              
ในระบบสาธารณสุขใหม่ เป็นต้น) ความคิดได้เปลี่ยนไปจากการคิดเผื่อสิ่งดีๆ 
ให้กับลูกหลานและพวกพ้องของตัวเอง มาสู่การคิดเผื่อสิ่งดีๆ ให้กับคนส่วน
ใหญ่และคนรุ่นหลัง 

อันที่จริงแล้ว “7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก” ไม่ใช่เร่ืองใหม่ ทุกขยับ
ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาคือ
พวกเราเพียงแค่ตระหนัก รู้ แต่ไม่ ได้ลงมือปฏิบัติ  ในโลกหลังโควิด
มนุษย์จะอยู่รอดได้ พวกเราต้อง ร่วมกันขยับ เพื่ อปรับ เปลี่ยนไปสู่
โลกแห่งความย่ังยืนอย่างแท้จริง

หนังสือน่าอ่าน

สอดรับกับบริบทของวิกฤตโควิด-19 ท่ัวโลก
รมว.อว. มอบหนังสือเป็นของขวัญเน่ืองในวันครบรอบปี กระทรวง อว.

สามารถ Download  หนังสือชุด “โลกเปลี่ยน คนปรับ” ท้ัง 3 เล่ม
เพ่ือร่วมกันมองอนาคตโลกหลังโควิด-19 ได้ท่ี 



บุคลากร (สายสนับสนุน) ที่ท างานจากที่บ้าน (Work from Home) ให้ปฏิบัติราชการโดยเข้าระบบที่เว็บไซต์ http://work.bsru.ac.th
เพื่อท าการลงเวลาเข้า 07.30 - 08.30 น. และลงเวลาออก 16.30 - 17.30 น. ตามหลักเกณฑ์เหมือนการมาท างานตามปกติ            
ที่มหาวิทยาลัย และให้บันทึกการปฏิบัติงาน หรือปัญหาอุปสรรคที่พบในแต่ละวันผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยน้ีเท่าน้ัน

หมายเหตุ
1) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติงานได้ที่ กองบริหารงานบุคคล  โทร. 02-473-7000 ต่อ 1111
2) สอบถามการใช้งานระบบ หรือลืมรหัสผ่านการเข้าระบบ ติดต่อ ส านักคอมพิวเตอร์ โทร. 02-473-7000 ต่อ 1722

ข้อมูลโดย : ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รบัแต่งตั้ง
ให้ด ารง



เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา 
ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่าง
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา และการก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน 
ประเมินคุณภาพก ากับ ดูแล และการจัดสรรงบประมาณแก่กลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีสาระส าคัญ คือ                   

1) ก าหนดให้มีการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ               
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ                 
โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการตามพันธกิจหลักของกลุ่ม
ควบคู่ไปกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ซ่ึงประกอบด้วย

(1) กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิจัยระดับ                   
แนวหน้าของโลก เน้นการวิจัยชั้นสูงและผลิตบัณฑิตนักวิจัย                
ในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างความโดดเด่นด้านการวิจัยและมี
วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยระดับนานาชาติในหลายสาขาวิชา             
พร้อมทั้งมุ่งค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบ
ใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ (2) กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มุ่งสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ
สร้างนวัตกรรม ให้สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (3) กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 

(เน้นการพัฒนาชุมชน วิจัยและพัฒนา และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค รวมถึง
การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
(4) กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ
และสาขาจ าเพาะ เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เสริมสร้าง
สมรรถนะความเป็นมืออาชีพให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง              
ในการประกอบอาชีพ ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้รับการจัด
กลุ่มให้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ตามกฎหมายจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง รวมถึงการ
ด าเนินการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีประกาศ

2) ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจ                
ในการจัดการศึกษา วิจัยและสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการแก่
สังคม ทะนุบ ารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม พัฒนาและส่ง เสริ ม
ผู้ประกอบการ 

3) ก าหนดให้คณะกรรมการอุดมศึกษาประกาศก าหนด             
ตัววัดศักยภาพขององค์กรและตัววัดผลการด าเนินงานตามแต่ละ
กลุ่ ม  และ ให้ ส านักงานปลัดกระทรวงด า เ นินการ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
ติดตามผลการด าเนินการและประเมินผลความส าเร็จของงาน           
ตามกลุ่ม

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา
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