
สมเด็จพระราชชนนพีนัปหีลวง ประดจุดวงเดอืนสว่างสอ่งทางสขุ
พระเมตตาพาปวงชนให้พน้ทกุข์ ราษฎรพ์รอ้มลกุปลกุพลงัทัง้แผน่ดนิ

ศิลปาชพีปทีปไสวสอ่งไทยทัว่ ชาวครอบครวั ไร่ นา สวน ชวนสรา้งศลิป์
ผลงานสรรคง์ามเลศิหลา้กอ้งธานนิทร์ ความยากจนพน้ชวีนิกนิอยูด่ี

สิบสองสิงหาคมอุดมสวสัดิ์ กราบไตรรตันเ์ทพยดาทกุราศี
ถวายพพิธิพรประเสรฐิเลศิทวี รวมชวีีเทดิพระองค์ทรงพระเจรญิ

ด้วยเกลา้ดว้ยกระหมอ่มขอเดชะ  ข้าพระพทุธเจา้
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา

ประพนัธโ์ดย ศาสตราจารย ์ ดร.วลัลภา  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา
๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๓



ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2 ระหว่ำงวันที่ 13 - 15 สิงหำคม พ.ศ. 2563 โดยรองศาสตราจารย์ 
ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธำนเปิดกำรประชุมสัมมนำ และให้นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย            
ในยุค New Normal นอกจำกน้ี ยังมีกำรแบ่งกลุ่มเพื่อน ำเสนอแผนภำพรวมของหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน 8 หน่วยงำน 
เพื่อทำนซ้ ำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยจำกผู้ทรงคุณวุฒิจำก
สภำมหำวิทยำลัยและสภำวิชำกำร โดยมีผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมรับฟัง ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise 
Pattaya จังหวัดชลบุรี



วันศุกร์ที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยร่วมกับงำนวินัยและนิติกำร กองบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดกิจกรรมกำรบรรยำยพิเศษในโครงกำรประชุมทบทวนงำนนโยบำย (Retreat)  ของ                     
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง ธรรมาภิบาลส าหรับ
ผู้บริหาร : กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย วิทยำกรโดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา 
สถาบันคลังสมองของชาติ เพื่อศึกษำประเด็นปัญหำกฎหมำยใหม่ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรมหำวิทยำลัย โดยมีผู้บริหำร
ของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพรรณรำย 1 - 2 โรงแรม A-ONE The Royal Cruise Pattaya
จังหวัดชลบุรี

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ร่วมกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดกิจกรรมกลุ่ม
สัมพัน ธ์ ในโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย 
(Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจของผู้น าวิถีใหม่             
สู่องค์กรโปร่งใส” วิทยำกรโดย อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ 
และคณะ เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำน เพื่อน ำองค์กร             
สู่ควำมโปร่งใส โดยมีผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมกิจกรรม              
ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพรรณรำย 
1 - 2 โรงแรม A-ONE The Royal Cruise Pattaya จังหวัดชลบุรี

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



วันเสำร์ที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย จัด โครงกำร
ประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติธรรม : ธรรมะกับการบริหารงานในยุค New Normal
โดยพระธรรมวิทยากร จากเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย ได้เรียนรู้หลักธรรม             
ในชีวิตประจ ำวัน สำมำรถใช้ในกำรพัฒนำตนเอง และกำรบริหำรงำนในหน่วยงำน เพื่อกำรเป็นองค์กำรแห่งคุณธรรม 
ณ โรงแรม A-One The Royal Cruise Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธำนในกำรประชุม            
สภำมหำวิทยำลัย คร้ังที่ 8/๒๕63 (ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เม่ือวันศุกร์ที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕63 มีมติในประเด็นส ำคัญ             
ต่ำงๆ ดังน้ี

มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา แด่สมเด็จ             
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.ว.) เพิ่มเติม

กำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร และรำยละเอียดในหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ ฉบับปี 
พ.ศ. 2560

2) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ ฉบับปี พ.ศ. 
2562

(ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

กำรจ้ำงบุคคลภำยนอกให้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี
สถำบันอุดมศึกษำของรัฐที่เป็นส่วนรำชกำร



คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย น ำโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธาน
กรรมการ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ 
เศรษฐขจร และรองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและติดตำม             
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของคณะวิทยำกำรจัดกำร และบัณฑิตวิทยำลัย เมื่อวันที่ 7 
สิงหำคม พ.ศ. 2563 เพื่อรับฟังข้อมูลและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และน ำข้อมูลเสนอต่อ
สภำมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป 



ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา

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

วันอังคำรที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เข้ำรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นางสาวกฤตยา             
สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  หนูมี ที่ปรึกษา น ำเสนอรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยต่อคณะกรรมกำร
ประเมิน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย ประธานกรรมการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ 
กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ ทั้งน้ี ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้ผล                
กำรประเมินคะแนนอยู่ในระดับดีมำก (4.58) โดยคณะกรรมกำรได้ให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


