
ขอพระองคส์ถติสรวงสวรรค ์นิรันดร
ด้วยเกลา้ดว้ยกระหมอ่มขอเดชะ  ข้าพระพทุธเจา้

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา
ประพนัธโ์ดย ศาสตราจารย ์ ดร.วลัลภา  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา

๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๓

○ ที่สิบสามตลุาคมยงัตรมเศรา้ เหมอืนใจเราไมเ่คยสิ้นถวลิหา
ยังฝังจ าร าลกึพระเมตตา เฝ้ามองฟา้กไ็มเ่หน็เหมอืนเชน่เคย
○ คุณูปการ ธ ทรงท านั้นล้ าเลศิ ผลบุญเกดิประเสรฐิล้ าค าเฉลย
พระอจัฉรยิภาพซาบซึง้ใจไมเ่ลอืนเลย ฟ้าโปรดเผยองคใ์หเ้หน็เปน็บญุเทอญ



เม่ือวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 21.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ
ออก ณ พระที่น่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ น านายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง 
และนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
จ านวน 19 สาขา รวม 39 ชุด ดังน้ี



1) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3)  ศิลปศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาสั งคมศาสตร์                 
เพ่ือการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

4) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ของ
มหา วิทยาลัย ราชภั ฏร าไพพรร ณี มหา วิทยาลัย ราชภั ฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

6)  ศิลปศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติม ศัก ด์ิ สาขา วิชาสหวิทยาการ               
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7) ศิลปศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติม ศัก ด์ิ  ส าขาวิช าการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอกธุรกิจการบิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

8) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารและ             
การพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาธุรกิจการ บินของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

10) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

11) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

12) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

13) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

14) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15)  นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

16)  รั ฐ ประศาสนศาสตร ดุษฎี บัณฑิ ตกิ ต ติม ศัก ด์ิ  สาข าวิช า               
รัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลัยร าชภัฏ ร้อย เอ็ด  มหา วิทย าลัย ราชภั ฏนครราชสีม า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

17) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

18) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

19) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจ    
การบิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชด ารัส ความตอน
หนึ่งว่า เกียรติยศในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอต้ังมั่นในการท าหน้าท่ี ให้สมกับ
เกียรติยศท่ีทุกท่านมอบให้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด ารัส ความตอนหนึ่งว่า 
ขอกล่าวเสริมในฐานะท่ีเป็นคนกันเองมากว่า 20 ปีแล้ว ก็ขอขอบใจท่ีท่านมี
ความเอ็นดู สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญากิตติมศักด์ิ ซึ่งข้าพเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีรักและอบอุ่นกับพวกท่านมาเสมอ มีความภูมิใจ 
ก็ขอบใจแทนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: มติชนออนไลน์ เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563



วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีท าบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผศ.ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมรูปเสมือนพระบาทสมเด็จพระบรม             
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตร จ านวน 10 ไตร             
ถวายภัตตาหาร และถวายต้นกฐินสามัคคี แด่วัดบางไส้ไก่ โดยมียอดเงินรวม 69,999 บาท ทั้งน้ีมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) 

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



วิศวกรสังคม คืออะไร
วิศวกร มาจากค าว่า ผู้สร้าง ผู้พัฒนา ซ่อมแซม เมื่อรวมกับค าว่า สังคม             

จะหมายถึงผู้พัฒนาซ่อมแซมสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โครงการวิศวกรสังคม
เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศก าลังขับเคลื่อน            
โดยเน้นในเรื่องของการลง พ้ืนที่ ชุมชนพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบ
มหาวิทยาลัย แต่ละภูมิภาคโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม / ทักษะในยุค
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือตอบโจทย์กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ท้องถิ่น

วิศวกรสังคม มีจุดมุ่งหมาย / วัตถุประสงค์อย่างไร
1) สร้างนักศึกษาให้มีทักษะกระบวนการวิศวกร ทั้ ง 4 ประการ คือ                  

(1) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลมองปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย (2) ทักษะ            
การสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา (3) ทักษะการท างานร่วมกันโดยปราศจาก
ข้อขัดแย้ง ระดมสรรพก าลังและทรัพยากรในการแก้ปัญหา (4) ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมชุมชน

2) สร้างความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับนักศึกษาในโครงการ
3) สร้างชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สร้างอาชีพ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อย่างยั่งยืน
4) นักศึกษาในโครงการสามารถน าศาสตร์ ความรู้ที่เรียนมาพัฒนาท้องถิ่น 

ชุมชนให้เกิดประโยชน์
5) สร้างสังคมที่ดีด้วยการช่วยเหลือ แก้ไข และต่อยอดโครงการดีๆ ต่อไป 

นางสาวธนภรณ์ เปรมทอง ประธานสภานักศึกษา และนายธีรวุฒิ  แดงอรุณ          
นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุม           
เชิงปฏิบัติการโครงการอบรม “วิศวกรสังคม ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ” ระหว่างวันที่ 17–19 กันยายน พ.ศ. 25563 เพ่ือให้ผู้น านักศึกษาและอาจารย์น าไป
ขยายผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏของตน โดยสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
ทั่วประเทศ เห็นชอบกระบวนการสร้าง “วิศวกรสังคม” ที่ประสานประโยชน์ความร่วมมือ           
ทุกภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยพลังนักศึกษา

วิศวกรสังคม 
มีบทบาทอย่างไรกับนักศึกษา

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาสังคม ชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย เพ่ือตอบโจทย์วัตถุประสงค์โครงการ

วิศวกรสังคมให้อะไรกับนักศึกษา
วิศวกรสังคมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับนักศึกษาในการท างาน ตลอดจน

เสริมสร้างทักษะกระบวนการท างาน วิเคราะห์ สัง เคราะห์ แก้ไขปัญหา 
วิเคราะห์เชิงเหตุผล ท าให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิต 
รวมถึงต่อยอดโครงการเป็นผลงานของนักศึกษา ท าให้นักศึกษาสมบูรณ์พร้อม
ด้วยคุณลักษณะและทักษะ 4 ประการ เป็นทั้งนักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน 
นวัตกรชุมชน

นักศึกษาได้อะไรจากการเข้าร่วมโครงการ
ทักษะกระบวนการท างาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลูกจิตส านึกในการ

เป็นพลเมืองดีช่วยเหลือสังคม สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและในระยะยาว 
และมีจิตสาธารณะต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

นักศึกษาสามารถน าอะไรมาปรับใช้กับการเรียนและชีวิตประจ าวัน
กระบวนการท างานวิศวกรสังคมสามารถสร้างนักศึกษาให้เป็นทั้งนักคิด             

นักสื่อสาร นักประสานงาน และนวัตกรชุมชน รวมถึงกระบวนการท างานต่างๆ 
ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือในการเรียนศาสตร์
ของตนเอง รวมถึงสามารถบูรณาการต่อยอดความรู้ที่เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม            
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป

เห็นชอบ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรรมการอุทธรณ์และ            
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราช ภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ....

อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 – 8 จ านวน 8 รอบ รวมจ านวน 
2,033 คน

เห็นชอบ การทบทวนการด าเนินการก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ในกรณีของรองศาสตราจารย์  ดร . วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก .พ.ว. ) 
ด าเนินการตามขั้นตอนแล้วน าเสนอสภาวิชาการให้ความเห็น จากนั้น
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ แล้วให้
มหาวิทยาลัยน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง อว. ต่อไป



1) อนุมัติ แต่ งตั้ ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เ พ่ือด ารงต าแหน่ง              
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังน้ี

1.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร (1809) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (180902) ตั้งแต่
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
2) อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย ดังน้ี

2.1) อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภู ด ารงต าแหน่ง               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ (8104) ต้ังแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563

2.2) อาจารย์กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401) อนุสาขาวิชา
สัทศาสตร์และสัทวิทยา (740101) ต้ังแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2560

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2562

3)  หลั กสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิ ต  ส าขา วิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2560

5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี 
พ.ศ. 2560

อนุมัติ ให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ดังนี้
1) ศาสตราจารย์ ดร.จง อิง ฮว๋า ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2) นายสมปอง  สิงห์ชู  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ



วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับส านักกิจการนักศึกษา จัดงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง 
บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 2563 โดยช่วงเย็น จัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการตัดสิน และชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม 
ครั้งน้ี ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ่ึงกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ บ้านสมเด็จฯ มีผู้สนใจ
เข้าร่วมการประกวด จ านวน 50 คน ซึ่งมีผลการประกวด ดังน้ี 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นางสาวฑิฆัมพร ทุ่งทะเล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาววศินี อินทรีย์ทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวปาณิศา สุทธิสว่าง 
ขวัญใจนางนพมาศ นางสาวปิยมาศ ทัดวงค์

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา

อาคาร 100 ปี ศรีสุรยิวงศ์ 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 : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


