


เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภา
มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และร่วมถวาย
พวงมาลัยคล้องดาบ วางพวงมาลาสักการะ ณ อนุสาวรีย์
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง (ทปอ.มรภ.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ผู้แทนประธาน ทปอ.มรภ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม            
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. ๒๕64
มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ดร.พลสัณห์   โพธ์ิศรีทอง ประธาน
2. นายชัยสิทธ์ิ   ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ
3. รศ.สุธน   เสถียรยานนท์ กรรมการ
4. ผศ.สมหมาย   มหาบรรพต กรรมการ
5. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา          
ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. .. .. โดยมอบให้ฝ่าย
เลขานุการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้คณะกรรมการ             
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องก่อน
น าเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมอบให้ 
ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้คณะกรรมการ         
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์กัลยา  ธนาสินธุ์ เพื่อด ารงต าแหน่ง               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 
พ.ศ. 2563



เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่ อส าหรั บสาขา วิชา  ครุย วิทยฐานะ เ ข็ม วิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิก
และอินโฟร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ .ศ. 
2560

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 
ฉบับปี พ.ศ. 2560

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ฉบับปี พ.ศ. 2562

เห็นชอบ การพัฒนาหลักสูตรระดับปรญิญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต ดังนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนา

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
การศึกษาเพื่อการพัฒนา

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนยีม
พิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 พ.ศ. ....



วันจันทร์ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีปฐมนิเทศผู้เข้ารับการจ้างงาน โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยสู่ต าบล) เพื่อเตรียมความพร้อม และช้ีแจง
รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้แก่ ผู้รับจ้างงานฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยาย
พิเศษ หัวข้อ การยกระดับเศรษฐกิจรายต าบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล ซึ่งภายในงานยังมีการมอบนโยบายการท างาน และการ
บรรยายเรื่องต่างๆ และการมอบนโยบายการท างานเชิงพื้นที่โดยหัวหน้าส่วนงานการปกครองท้องถ่ิน โดยเวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.เอนก เหล่าธรรมมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน Online 
Series Live U2T : Opening talk # Challenge to change (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ทั้งนี้มีผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการเข้า
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Meeting ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่งหารือ
การบรรเทาความเดื อดร้อนแก่ผู้ปกครองและนักศึกษาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยพิจารณาระเบียบ
มหาวิทยาลัย เพื่อลดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 รายการ 
ในสัดส่วน 20% ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 
2/2563 และพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
นอกเหนือจากการหากองทุนเงินให้ กู้ไ ม่ต่ ากว่า 85 ล้านบาท           
และทุนการศึกษาแบบให้เปล่าประจ าปี มูลค่า 1,382,000 บาท
แล้ว

กองคลัง มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดระบบ
คอมพิวเตอร์ Smart University ในการด าเนินงานช ารtค่าธรรมเนียม
การศึกษามาอ านวยความสะดวก เพื่อลดเวลา และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง อีกทั้งลดความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา –19 ส าหรับการช าระค่าเทอมภาคเรียนที่  2/2563 
ที่ปรับลดลง โดยนักศึกษาไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อกองคลัง 
เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี

ผ ศ . ด ร . ลิ น ด า  เ ก ณ ฑ์ ม า 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า “จากวิกฤติ
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา –19           
ที่กลับมา อีกครั้ ง  สภามหา วิทยาลั ย         
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตระหนักดี
ถึงผลกระทบต่อภาระทางการเงินของ
ผู้ปกครองและนักศึกษา จึงได้หารือ         
และพิจารณาระเบียบการเก็บค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อการพัฒนา
สาขาวิชา ปรับลดลงร้อยละ 20 ส าหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ทุกคณะและทุกชั้นปี  นอกจาก น้ี               
ยังได้มอบหมายให้ส านักกิจการนักศึกษาจัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม              
ในปีน้ีมากกว่าที่ผ่านมา หลังจากพบว่าจ านวนนักศึกษาขอกู้มียอด
เพิ่มสูงขึ้นถึง 30% ทั้งน้ีเราได้ประสานกับกองทุนเงินให้ กู้ยืม            
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้                
ในอนาคต (กรอ.) สามารถจัดสรรกองทุนเงินให้ กู้ยืมไม่ต่ ากว่า                 
85 ล้านบาท และมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าประจ าปี มูลค่า 
1,382,000 บาทแล้ว”

1. นักศึกษาที่ช าระค่าบ ารุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2563 ไปแล้ว ให้เข้าสู่
เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://refund.bsru.ac.th
เพื่อลงทะเบียนขอเงินคืน โดยระบุ
ข้ อ มู ล  นั ก ศึ กษ า แ ละ เ ล ขที่ บั ญ ชี 
"ธนาคารไทยพาณิชย์" เท่าน้ัน ในระหว่าง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2564
2. นักศึกษาที่ยังไม่ได้ช าระค่าบ ารุง
การศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ให้พิมพ์
ใบแจ้งช าระค่าบ ารุงการศึกษาใหม่

ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ก่อนช าระเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิด

ช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและ
ประชาชนภายนอก สามารถสอบถามรายละเอียดและรับ
ข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ก
เพจ BSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th

http://refund.bsru.ac.th/
http://www.bsru.ac.th/


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

เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมประวัติและเกียรติประวัติ
ของมหาวิทยาลัย (กลุ่มย่อย) น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา กรรมการท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง และ            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชศรัณย์ จิตคงคา ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาในการจัดท า วิดีทัศน์เพื่อน าเสนอข้อมูลภายใน            
ห้องเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 3 ชุด ได้แก่ 1) ประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) พระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3) รอยพระบาทประทับ           
ณ แผ่นดินบ้านสมเด็จ


