
ภาพปกโดย :

ส านักประชาสัมพนัธแ์ละสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา



รู้ลึกกับสภา

ทุกวันที่  14 กุมภาพันธ์  ของทุกปี  เป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่ อง
จาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร              
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มี            
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรม          
ราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม            
หาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่น าความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ ซ่ึ งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา                   
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและ
จงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตาม      
เบ้ืองพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแก่พ่ีน้อง 
ประชาชนชาวไทย ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์  ถือว่าเป็น วันราชภัฏ               
ซึ่งชาวมหาวิทยาลัย และถือเป็นการสถาปนามหาวิทยาลยัราชภัฏด้วยเช่นกนั

ค าว่า “ราชภัฏ” ให้ความหมายที่กินใจความว่า “คนของพระราชา…
ข้าของแผ่นดิน” หากตีความตามความรู้สึกยิ่งกินใจและตีความได้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือ “การถวายงานประดุจข้าราชบริพารที่ รับใช้ใกล้ชิด               
เบื้องพระยุคลบาทที่ต้องถวายงานอย่างสุดความสามารถ สุดชีวิต และสุดจิต
สุดใจ” ซึ่งการเป็นคนของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทย่อมเป็นข้าของแผ่นดิน             
อีกด้วย เนื่องจากว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวราชภัฏ 
ทรงเป็นแบบอย่างการทรงงานเพ่ือบ้านเมือง และแผ่นดินอย่างที่มิเคยทรงหยุด
พักแม้เพียงนิด แม้ยามที่ทรงประชวรก็ไม่เคยหยุดทรงงาน เพ่ือความสุขของ             
ปวงชนชาวสยามของพระองค์นั้นเองด้วยเหตุผลเหล่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท            
จึงได้พระราชทานพระราชลัญจกร อันเป็นเครื่องประกอบพระราชอิศริ ยยศ            
พระราชอิศริยศักดิ์  ลงมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประหนึ่งเครื่องเตือนความทรงจ าว่าพวกเราชาวราชภัฏคือ “คนของพระราชา 
และข้าของแผ่นดิน”

เนื่องในวันราชภัฏ ในทุกๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จึงได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ขึ้น อาทิ การท าบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ การเสวนาทาง
วิชาการ และการมอบรางวัลต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ดีต่อการสนับสนุน
อุดมการณ์ของ “ชาวราชภัฏ” หนึ่งในรอบปีมีวาระส าคัญอย่างยิ่งที่พวกเรา  
เลือดราชภัฏจะถือโอกาสในการท างานเพ่ือสนองแนวทางพระราชด าริสืบต่อ

พระราชปณิธานและสืบสานพระราชประสงค์ เหมาะสมกับการเป็น               
“ข้ารองพระยุคลบาทยิ่ง” และอยากให้ชาวราชภัฏทุกท่านส านึกอยู่เสมอว่า 
“มีหน้าที่อุทิศตนท างานทุกอย่าง เพ่ือเป็นบทพิสูจน์ความจงรักภักดี และ
เทิดทูนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกๆ พระองค์
อย่างหาที่สุดมิได้ ส าคัญที่นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ เจ้าหน้าที่              
พวกเราชาวราชภัฏต้องเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเกศี ด้วยการปฏิบัติทุกภารกิจ             
ที่ได้รับมอบหมายประหนึ่งท าถวายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในทุกกรณี  
เพราะพวกเราชาวราชภัฏคือ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม” 
ราชภัฏ” และตราประจ ามหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและ
เกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม  
“ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา”

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิจารณาจากดวงตรา             
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์รัชกาลที่ 9 เพ่ือก าหนดรูปแบบสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร ซ่ึงมีรายละเอียดที่สมควร น ามากล่าวถึงไว้           
ณ ที่นี้คือ ตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. เป็นรูปแบบที่เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้ก าเนิด
สถาบัน

2. เป็นรูปแบบที่เป็นกลาง เก่ียวข้องกับท้องถิ่นที่ตั้ง ธรรมชาติ และ
ความสอดคล้องกับชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับพระราชทาน

3. สีของตราประจ ามหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้
สีน้ าเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ               
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 
ความเป็นมา วันราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" (bru.ac.th)

2 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย



รู้ลึกกับสภา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564         3

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี” ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงออกอากาศบนระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams Live และ Facebook 
Fanpage ส านักกิจการนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี กล่าวถึงความส าคัญของกิจกรรมวันราชภัฏ 
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และน าเข้าสู่กิจกรรมเผยแพร่เทปบันทึกภาพกิจกรรม “ราชภัฏภักดี ด้วยพระบารมี...จึงมีราชภัฏ”
โดยนายธีรวุฒิ แดงอรุณ นายกองค์การนักศึกษา และนางสาวธนภรณ์ เปรมทอง ประธานสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563
ร่วมเป็นพิธีกรด าเนินรายการ



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เรื่องน่ารู้จากสภา

4 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์             
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อนุมัติแต่งตั้ง  นายพิศิษฐ์ บุญญาอธิมาตร ให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับ
ช านาญการ (ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีลักษณะ             
ใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ) สังกัดงานสรรหา บรรจุ และ
แต่งต้ังฯ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี

อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ า
ภาคเรียนฤดูร้อน/2562 ครั้งท่ี 1 - 5  รวมจ านวน 5 ครั้ง 
และภาคเรียนท่ี 2/2559 ครั้งท่ี 9 (เพิ่มเติม) รวมจ านวน 
509 คน

เห็นชอบในหลักการ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาในอนาคต



เรื่องน่ารู้จากสภา

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังน้ี 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ฉบับปี พ.ศ. 2559

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ฉบับปี พ.ศ. 2560

จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564          5

รับทราบ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ประจ าปี 
2563 ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน และ
นายวรพงษ์  วรรณศิริ

รับทราบ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ 
ดร.บังอร เสรีรัตน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง 
สุทัศน์ ณ อยุธยา



คนเก่ง มบส.

6 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย
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ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม        
แห่งประเทศไทย (ONDE) จัดงานสัมมนาผลการส ารวจภาพ         
ความรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งร่วมสัมมนา 
พร้อมกันน้ีได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
พัฒนาพลเมืองดา้นการเข้าใจดิจิทัล ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรม
ดิจิทัลไทย (ATDI) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี
มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมในการลงนาม
คร้ังน้ีด้วย

โครงการความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาพลเมืองการ
เข้าใจดิจิทัล ของส านักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งประเทศไทย (ONDE) คือ การศึกษาข้อมูล
สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศ ของ
ประชากรไทยในมิติต่างๆ โดยน าผลส ารวจดังกล่าวในปี พ.ศ. 
2563 มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ด้านพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน
ได้อย่างเหมาะสม

ส าห รับความร่วมมือของมหาวิทย าลัยราชภั ฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในโครงการน้ี รับผิดชอบโดยส านัก
คอมพิวเตอร์ ในฐานะศูนย์กลางการบริการด้านเทคโนโลยีดจิิทัล
เพื่อการขับเคลื่อนสู่การเป็น SMART UNIVERSITY ที่จัดตั้งศูนย์
พัฒนาสมรรถนะทักษะทางดิจิทัล ให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะ

ทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษาและบุคลากร จัดอบรมทั้งระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพดา้นดิจิทัลให้ครอบคลุม
ทักษะการท างานต่างๆ อาทิ การบริหารข้อมูลอัจฉริยะ               
บนคลาวดด์้วย Google Studio ส าหรับภาคการศึกษา, การใช้
งานโปรแกรม Microsoft Teams ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์, เทคนิคการสร้างสื่อน าเสนอแบบอินโฟกราฟิก             
ด้วย Microsoft PowerPoint, การคุ้มครองข้อมูลและกฎหมาย             
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, เทคนิคการสร้างสื่อ
น าเสนอแบบอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft PowerPoint ฯลฯ 
รวมทั้งจัดบริการคลินิกให้ค าปรึกษาการใช้งาน Microsoft 
Teams ส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเป้าหมาย
ของส านักคอมพิวเตอร์ในความร่วมมือโครงการพัฒนาพลเมือง
ด้านการเข้าใจดิจิทัล คือ สามารถพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักศึกษา  คณาจารย์ และบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพ ทักษะการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) | RYT9



การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 
1/2564 น าโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ  นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ  รศ.สุธน เสถียรยานนท์  ผศ.สมหมาย มหาบรรพต  รศ.ดร.สุวัฒน์              
ฉิมะสังคนันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และทีมงานเลขานุการ น าโดย ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ  รศ.สายัณ พุทธลา  และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก 
ผู้ช่วยเลขานุการ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีค าสั่งที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และเตรียมก าหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


