


งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม 
พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 13 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ของคู่ มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ซ่ึงในรอบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ              
ดมีาก คะแนนเฉลี่ย 4.52 ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



เม่ือวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย รศ .ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน 
รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดย ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร 
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ณ อาคารส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6(156)/2563 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม            
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารจากรองอธิการบดี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.           
ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 

อนุมัติ  แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1) ดร.สายหยุด  จ าปาทอง ประธานกรรมการ
2) ศ.ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ผศ.ดร.เผด็จ  ก๋าค า กรรมการ
5) ผศ.ดร.สิงห์  สิงห์ขจร กรรมการ
6) นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล                 เลขานุการ        

อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับ     
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564

อนุมัติ ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงข้ึน จ านวน 29 ต าแหน่ง           
และแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงข้ึนของหน่วยงาน

เห็นชอบ ผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับ             
การต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร  ดังนี้

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี             
พ.ศ. 2561

2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. 2562

เห็นชอบในหลักการ การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                 
จ านวน 4 สาขาวิชา คือ

1) สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
3) สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

เห็นชอบ การใช้ช่ือปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาบริหารการศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.จง อิง ฮว๋า

รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
ที่ 27/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 23/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร                    
เพื่อแสดงความยินดีแก่คณาจารย์และนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังน้ี

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร  ชิตท้วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี  ศรีราชเลา อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา 
ในการแข่งขันเชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี 25 ระหว่างวันที่ 12–13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

2) ตัวแทนนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์
ประเทศไทย คร้ังที่ 25 ระหว่างวันท่ี 12–13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ได้รับรางวัลดังนี้

(1) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภท Open Team Cheer Freestyle Pom
(2) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภท Open Team Jazz Double
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภท Open Team Cheer Freestyle Pom Double
(4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภท Open Team Jazz Double
(5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภท Open Team Cheer Freestyle Pom Double

3) นางสาวลลดา  ทองยิ่ง นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการดวลเพลง “กระแซะ
เข้ามาซิ” การประกวดร้องเพลง รายการดวลเพลงดัง ช่อง 7 โดยออกอากาศเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนิสิต ระดับ
ปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5) นางสาวอรทัย  นาคล้น นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ              
อันดับ 1 การแข่งขันแอนิเมชั่นระดับนานาชาติ IAC International Animation Challenge 2020 ระหว่างวันท่ี 4–17 กันยายน พ.ศ. 2563                 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

6) นายไชยวัตร  ปานแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ             
อันดับ 2 การแข่งขันแอนิเมชั่นระดับนานาชาติ IAC International Animation Challenge 2020 ระหว่างวันท่ี 4–17 กันยายน พ.ศ. 2563               
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสต ร์ วิจั ยและนวัตกรรม
(อว.) เดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
University) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปฏิรูปการบริหารงาน
และป รับเปลี่ยนหลักสูต รการสอนให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม สามารถผลิตบุคลากรคุณภาพสูงมุ่งตอบสนองความต้องการ
ตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ พร้อม
ยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยให้ทัดเทียมนานาชาติและเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผย
ว่า ภาคการศึกษานั้นมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดย
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้มี
คุณภาพ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University) จึงเป็นกุญแจ
ส าคัญที่ท าให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและ
กฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ สามารถผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการ
ของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ มีการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะอาจารย์ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 พร้อมกันนี้ยังเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยของ
ไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยจะได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมีความถนัดและเช่ียวชาญ ขณะเดียวกันยังเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยและยังสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการ Reinventing University ได้ก าหนดทิศทางโดยการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามุ่งตามยุทธศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน 
ได้แก่

กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
(Global & Frontier Research) คือสถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งการวิจัยที่มีคุณภาพ
ในระดับแนวหน้าของโลกหรือเฉพาะทาง สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ
หรือทักษะสูงให้สามารถคิดค้นผลงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือ 
ในระดับสากล ผลิต บัณฑิตที่ เ ป็นนักวิ จัย  หรื อผลงานวิ จัย ใน ระดั บ
นานาชาติ เพ่ือตอบโจทย์ตลาดแรงงานโลก

กลุ่มมุ่งยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม(Technology & Innovation) มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
และเสริมสร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีทักษะ

ความรู้ ความช านาญ ให้สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง                   
พัฒนาหรือต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ บ่มเพาะกลุ่มคน Start Up พร้อมร่วมมือ
กับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม  ในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี
ร่วมกัน ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมของประเทศ

กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based 
& Community) คือสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ให้              
แก่ชุมชนและสังคม ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นและภูมิภาค
โดยเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มนี้ ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประเทศในระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก     
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการน าความรู้มาพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชนหรือเกษตรกร ซ่ึงจะท าให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ในพ้ืนที่

กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลัก
ทางศาสนา(Moral & Intellectual Cultivation) ปัจจุบันมหาวิทยาลัย  
ในหลายๆ ประเทศ มีการส่งเสริมให้น าหลักธรรมค าสอนทางศาสนา ผสมผสาน
เข้ากับวิชาการ เพ่ือสร้างแนวทางปฏิบัติในการใช้ชีวิตที่ดีและท างานอย่างมี
ความสุข จึงเห็นควรให้มีการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษานี้โดยเฉพาะ โดยสถาบัน
กลุ่มนี้มีพันธกิจหลักเน้นผลิตบัณฑิตที่มีปัญญาและคุณธรรม มุ่งพัฒนาทางด้าน
จิตใจ สติปัญญา รวมไปถึงพฤติกรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งาม มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 
เพ่ือให้นักศึกษามีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญ          
ที่ท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความรัก ความสามัคคีและ              
มีน้ าใจเป็นหนึ่งเดียวกัน 

และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มมุ่ งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะทาง(Specialized & Professional) เน้น
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ ทัศนคติ สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ เสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการในตลาดหรือการประกอบอาชีพเฉพาะทาง ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเชิงลึก อาทิ มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยกีฬา วิทยาลัยดุริ ยางคศิลป์ 
วิทยาลัยพยาบาล โรงเรียนนายร้อยต ารวจ

โดยในปีงบประมาณ 2565 อว.เตรียมเสนอของบประมาณในการ
ผลักดันโครงการดังกล่าว จ านวน 11,000 ล้านบาท ซ่ึงมหาวิทยาลัยที่เข้า
ร่วมโครงการต้องผ่านการประเมินตนเองตามกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ถนัดและ
เหมาะสม



ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะผู้บริหารสัญจร ครั้งท่ี 1/2563 ระหว่างวันที่ 13 และวันที่ 
16–17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย                
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บคุลากรแตล่ะคณะได้มีความเขา้ใจไปในทิศทางเดยีวกัน และรับฟังข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

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


