
น้อมส ำนึกพระมหำกำรณุ ทรงพระคณุต่อประชำมหำศำล
ผู้ยำกไรไ้ดพ้ระอภบิำล ปรับดินน ้ำสบืงำนสวนไรน่ำ

ทุกถิ่นทีเ่สดจ็เอือ้เพือ่สรำ้งสขุ ขจัดทกุขป์ดัภัยใหถ้ว้นหนำ้ 
"เศรษฐกจิพอเพยีง" เลี้ยงชวีำ พระรำชกจิตรงึตรำหวัใจชน

กรำบ “พระมหำชนกำธเิบศร ภูมิพลอดลุยเดชฯ” มหำกุศล
ทรงสถติ ณ สรวงสวรรคน์รินัดรด์ล ไทยทกุคนจงรกัภักดเีทอญ

ด้วยเกล้ำด้วยกระหมอ่มขอเดชะ  ข้ำพระพทุธเจำ้
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ประพันธโ์ดย ศำสตรำจำรย์  ดร.วัลลภำ  เทพหสัดิน ณ อยุธยำ
๕  ธันวำคม  ๒๕๖๓



สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ขออาราธนาอ านาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย              
ในสากลโลก ตลอดจนองค์สมเด็จเจ้าพระยา              
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โปรดดล
บันดาลให้ผู้บ ริหาร คณาจารย์  เจ้ าหน้าที่ 
บุคลากรทุกท่านพร้อมครอบครัว และนักศึกษา 
มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคภัย มีพละก าลังกาย 
ก าลังใจ ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของเราให้เจริญก้าวหน้า 
ม่ันคง และยั่งยืน และขอให้ทุกท่านประสบแต่
ความสุขความเจริญตลอดปี และตลอดไปเทอญ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปรารถนา สิ่งใด ให้สัมฤทธ์ิ
ประกอบกิจ การใด ให้สมหวัง
เกียรติยศ หนุนเสริม เพิ่มพลัง
ทรัพย์ล้นหลั่ง สุขสันต์ นิรันดร

ส าหรับวาระอันเป็นมงคลน้ี ดิฉันขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายทั่วสากลโลก 
ที่ทุ กท่ านเคารพนับถือ จงดลบันดาลประทานพร                
ให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ 
มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้ งกายและใจ ตั้ ง ม่ัน                    
อยู่ในศีลธรรมอันดี คิดหวังสิ่งใด จงส าเร็จตามที่ มุ่งหวัง
ทุกประการ

เ น่ืองในวาระศุภมงคลสมัยขึ้นปี ใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ดิฉันในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ขอส่งความปรารถนาดีและไมตรีจิตไปยัง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และมวลสมาชิกของมหาวิทยาลัยทุกท่าน

ในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ดิฉันขอชื่นชมทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกัน 
ขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้วยความเสียสละ            
และ มุ่ ง ม่ัน  ทุ่ ม เท  ทั้ งสี่ด้ าน  ได้ แ ก่  การ ผลิตบัณฑิต  การ วิ จัย 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม            
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความส าเร็จตามตัวชี้ วัด              
ที่ก าหนดไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ความส าเร็จดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ได้ผลการประเมินในระดับดีมากและได้รับรางวัลทั้งในภาพรวม 
และภาพย่อย ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล จากหน่วยงานต่างๆ 
หลายรางวัลท าให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
นับเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม            
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เห็นชอบ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563

เห็นชอบ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะ หน่วยงานสนับสนุน และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ดังนี้

1) ผศ.ดร.ลินดา   เกณฑ์มา ประธานกรรมการ
2) ศ.ดร.วัลลภา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) รศ.ดร.วิทยาธร   ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ผศ.สนิท   ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5) รศ.ดร.ชลลดา   พงศ์พัฒนโยธิน         กรรมการ
6) ผศ.ดร.เผด็จ   ก๋าค า กรรมการ
7) รศ.ดร.ทยาตา   รัตนภิญโญวานิช            กรรมการ
8) ผศ.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ
9) ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ

อนุมัติแต่งตั้ ง นายชาตรี คนงานดี  พนักงานมหาวิทยาลัย                 
(สายสนับสนุน) ให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน (ระดับช านาญการ) 



อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
วิธีงบประมาณเงินรายได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

1) อนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนสิการ เหล่าวานิช              
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแต่วันที่ 
25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

2) อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน           
1 ราย คือ อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145) 
ตั้งแต่วันที่

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังน้ี

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี 
พ.ศ. 2560

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี 
พ.ศ. 2562

3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560

4) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2560

5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 
ฉบับปี พ.ศ. 2559

6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
ฉบับปี พ.ศ. 2561

7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับปี 
พ.ศ. 2562



สรุปผลการประเมินการด า เนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด หน่วยการวัด และ
เป้าหมาย โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ ๑๗ กลยุทธ์ ที่ได้ก าหนดตัวช้ีวัดทั้งหมด ๙๔ ตัวช้ีวัด เม่ือพิจารณา
ภาพรวม พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการประเมินเป็นไปตาม
เป้าหมายทั้งหมด จ านวน ๙๔ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ทั้ง น้ีในภาพรวมมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานอยู่ ในระดับ             
ดีมาก

๒.๑ ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของผู้ประเมิน 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ ซึ่งอยู่ในระดับมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
ที่แสดงถึงความคิดเห็นกระจายตัวกันค่อนข้างมาก

๒.๒ ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๓.๘๒ ซึ่งอยู่ในระดับมาก และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่แสดงถึงความคิดเห็นกระจายตัวกันค่อนข้างมาก

๒.๓ ผลการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๑๓ ซึ่งอยู่ในระดับมาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงถึงความคิดเห็น
กระจายตัวกันค่อนข้างมาก

๒.๔  ผลการประเมินการปฏบิัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

๑) อธิการบดี โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงถึงความคิดเห็นกระจายตัวกันค่อนข้างมาก

๒) ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียน ส านัก 
สถาบัน ศูนย์ ส านักงาน และหน่วยงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๑๕ ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แสดงถึงความคิดเห็นกระจายตัวกัน
ค่อนข้างมาก

ทั้งน้ีในภาพรวมมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก

การตรวจเย่ียมหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๖๓ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ      

๑. การตรวจเย่ียมหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนระดับคณะ 
วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียน จ านวน ๙ หน่วยงาน  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท ารายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสรุปดังนี้

๒. การตรวจเย่ียมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน 
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

๒.๑ การ เย่ียมชมผลการด า เนินง านตามความร่ วมมือระหว่า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือ จ านวน 
๒ โรงเรียน (ตามการเสนอจากคณะครุศาสตร์) คือ โรงเรียนวัดทองเพลง สังกัด
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง ) สังกัดจังหวัด
สมุทรสาคร

๒.๒ การเย่ียมชุมชนหรือองค์กรในพื้นที่บริการขอ.มหาวิทยาลัยจาก
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นการเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายชูชีพ  
พงษ์ไชย) และลงพื้นที่เย่ียมชุมชนที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในอ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน ๒ ชุมชน คือ ชุมชนต าบลหนองโอ่ง และชุมชนบ้านดงเย็น

การตรวจเย่ียมดังกล่าวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน      
ผลงานของมหาวิทยาลัย ได้พบกับผู้บริหารคณะ คณาจารย์ รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนถึงผู้น าชุมชน และคนในชุมชน เพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินงาน และรับฟังปัญหา ความต้องการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งน้ีในภาพรวมมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี

ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวม มหาวิทยาลัย
ได้น าความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยที่ได้เสนอไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมในด้านต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ

ทั้งน้ีในภาพรวมมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี

ผลงานของมหาวิทยาลัยและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ 
อยู่ในระดับดี เป็นที่น่าพอใจ มีสิ่งที่ควรพัฒนา คือ การแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร การวางแผนจัดอัตราก าลัง ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนการเรียน           
การสอนทั้งระบบ ส่งเสริมการวิจัยเป็นทีมและการวิจัยร่วมกับภาคธุรกจิ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้างเป็นผู้ประเมิน
บัณฑิตที่ มีผลการประเมินลดลง รวมทั้ง วิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตตาม                
ความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นต้น  



เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เ ป็นประธานในการป ระชุมหา รือ เชิ งน โยบาย เ ร่ือ ง  บทบ าท ของ
สถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ ณ ห้องประชุมฯ อาคารส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา โดยมี อธิการบดีและผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ ภายหลังการประชุม

รมว.อว. เปิดเผยว่า อว. มีนโยบายในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
ขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส าคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ 2. การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
University) 3. มหาวิทยาลัย : ขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ (University as 
a Marketplace) และ 4. อว. ส่วนหน้า ซ่ึงทั้ง 4 เรื่อง ตนได้ให้แนวทางในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 1. โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบลฯ มีความเก่ียวข้องกับโครงการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มีผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้ า โดยอาศัย                  
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซ่ึงการด าเนินงานในลักษณะนี้  จะท าให้
มหาวิทยาลัยมีโอกาสและบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาจังหวัดที่ชัดเจน โดยให้ 
อว.ส่วนหน้าท าหน้าที่เป็นหน่วยราชการภูมิภาคของ อว. เพ่ือพัฒนาทั้งจังหวัด
และพัฒนามหาวิทยาลัยเอง 2. ให้ปรับรูปแบบการท างาน จากเดิมที่เป็นการ
พัฒนาแบบพ้ืนฐาน ใช้แรงงงานราคาถูก เปลี่ยนเป็นการพัฒนาที่ใช้นวัตกรรม               
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และเน้นการท างานแบบรวมพลังของคน ในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการพัฒนาประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง  3. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจ านวนมาก ซ่ึงหลายเรื่องสามารถน ามาต่อยอด   
และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้ แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์

ในภาพรวมของ อว. ท าให้ไม่เกิดผลกระทบในวงกว้างเท่าที่ควร ดังนั้น ควรมี
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยน าเสนอผลลัพธ์ ผลกระทบที่ประชาชน
ได้รับมากกว่าข้อมูลทางสถิติทั่วไป 4. การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เป็นการ
ปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยให้มีความส าคัญมากขึ้นในการพัฒนาประเทศ 
บัณฑิตได้รับการพัฒนาทักษะ ที่จ าเป็นส าหรับการมีงานท า

รมว.อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า ส าหรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย : 
ขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ (University as a Marketplace) เนื่องจาก
งบประมาณทั้งในส่วนของ อว. และในส่วนของบุคลากรของ อว. เองสามารถ
ผลักดันให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนที่ได้ ทั้งในส่วนของตลาด
กายภาพ ตลาดออนไลน์ หรือการพัฒนาศักยภาพของผู้ขายในตลาดได้ ซ่ึงตน
เชื่อว่าหากมีการปรับแนวคิดและแนวทางในการด าเนินงานจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดและ
สอดรับกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากมีการลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการตอบ
โจทย์ปัญหาของพ้ืนที่/ชุมชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้มีการเรียนรู้จากการลงพ้ืนที่ปฏิบัติจริง
มากกว่าการเรียนรู้แต่เพียงทฤษฎีในห้องเรียนเท่านั้น

ดร.เอนก กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีนายกสภาและ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหลายท่านได้เสนอแนะความคิดเห็นเพ่ิมเติม อาทิ 
ในการด าเนินงานแม้จะมีเป้าหมายเรื่องการจ้าง งาน แต่ควรเน้นเรื่อง              
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานและการใช้ชีวิตรวมไปถึงการมี
ห้องแล็ป ที่ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆและควรให้ภาคเอกชน
เข้ามามีบทบาทร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประเทศ ขณะที่
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีความพร้อมไม่เท่ากัน ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากร
และการประเมินผลก็ควรจะต้องจ าแนกตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน 
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินภารกิจของสถาบันทั้งในส่วนของการผลิตบัณฑิตและ
การพัฒนาความเป็นเลิศ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนพ้ืนที่
ได้ และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรมีความต่อเนื่องในการด าเนิน
โครงการ เป็นต้น



ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคาร 100 ปี ศรีสุรยิวงศ์ ช้ัน ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑
http://uc.bsru.ac.th

เม่ือวันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าโดย 
ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดโครงการสัมมนาสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ.2561 – 2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี 
เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ 


