
อาศิรวาท สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ฯ
สองเมษายนมงคลฤกษ์ ม่านฟา้เบกิเทพสรรเสรญิเชญิพรสรรค์

ทิพยบ์รรเลงเพลงเพราะเสนาะกรรณ งามเฉดิฉนัอันพลิาสนาฏลลีา
ปวงชนพรอ้มนอ้มถวายสริะกราน ฉลองวารสมเดจ็พระกนษิฐาฯ                                

เฉลมิพระชนมายวุฒันา ชาวประชาเทดิพระองคท์รงพระเจรญิ
ด้วยเกลา้ดว้ยกระหมอ่ม ขอเดชะ 

ข้าพระพทุธเจา้ คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา
ประพนัธโ์ดย ศาสตราจารยก์ติตคิุณวลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยุธยา 

๒ เมษายน ๒๕๖๔

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยครู            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เม่ือวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๒



กิจกรรมน ำควำมรู้

2 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2564 โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ อธิกำรบดี น าเสนอแผนภาพ
รวมการด าเนินของมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบดี น าเสนอผลการด าเนินงานด้านวิชาการ ตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 คณบดีทั้ง 7 คณะ น าเสนอผลงานที่โดดเด่น              
และแผนการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน และรองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ  พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิกำรบดี น าเสนอ 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อปรับแผนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 



กิจกรรมน ำควำมรู้

เวลา 14.30 น. รับฟังกำรบรรยำยพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “แผนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน” โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สนิท 
ชุนดี กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ หัวหน้าภาควิชา และ
ประธานสาขาวิชา เข้าร่วมรับฟัง รวมทั้งสิ้น 234 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 ทั้งน้ี เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของ               
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงมีมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 โดยการตรวจคัดกรอง “COVID-19 
Rapid Test” โดยศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. 2564             3



รู้ลึกกับสภำ

4 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

สรุปประเดน็ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย                                                                 
ของกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวฒุิ

ในการขบัเคลือ่นมหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

ฝึกดนตรีต่างๆ ที่ไม่แพง เช่น อังกะลุง ระนาด  ฆ้องวง ร้องเพลง
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญด้านการศึกษาในข้อ 4.1 บุคลากรทางการศึกษา              

ในโรงเรียนเครือข่ายได้รับการยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านออก
เขียนได้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล ไม่มีความสอดคล้องกันในยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ส่วนกลยุทธ์ที่ 6 
พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สู่การ
เปล่ียนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ควรอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 หรือ
ควรจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 6 (เน้นไปพัฒนา
อาจารย์ภายนอกครูในท้องถิ่น) มีความซ้ าซ้อนกับยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2 
(เน้นพัฒนาอาจารย์ภายในทุกคน) หรือไม่  

ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายส่วนใหญ่เน้นเชิงปริมาณ อยากให้เน้นเชิงคุณภาพ มากขึ้น 
และควรศึกษาและระบุความเส่ียงต่อภารกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่นแล้วด าเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียงตามผลที่ศึกษาได้ อาจเพ่ิมเติมในตอนวิเคราะห์ SWOT อีก
ประเด็นหน่ึง

ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีความโดดเด่นและจุดเน้น

แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ คือบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยามีความเข้มแข็งด้านการสอน (วิธีสอน) โดยมหาวิทยาลัยต้องเน้น
เทคนิคการสอนยุคใหม่ในแนว Active Learning สร้างความเป็นเลิศภายใต้
บริบทความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การต่างประเทศ              
มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
พัฒนาหลักสูตรต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต

แนวทางพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มีกระบวนการ ในการผลิต 
บัณฑิตครูด้วย School Integrated learning เพ่ือให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีคุณลักษณะ 4 ประการ มีความไม่ชัดเจนว่า           
มีกระบวนการ School Integrated learning ในหลักสูตรอย่างไร และควรเพ่ิม 
แนวทางการด าเนินงานด้านกระบวนการผลิตด้วย และยกระดับการพัฒนาครูที่สอน
เฉพาะด้านด้วยการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ครูสังคมศึกษา ครูพลศึกษา             
ครูวิทยาศาสตร์ ให้กับความพร้อม เน้นสอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องพัฒนาระบบ 
“ครูพ่ีเล้ียง” และสร้างประสบการณ์ความเป็นครูให้มีคุณภาพมากขึ้นเพราะครู 
พ่ีเล้ียงนั้นเป็นตัวขับเคล่ือนในการพัฒนานักศึกษาด้วยอีกทางหนึ่ง

สถาบันผลิตครูต้องสร้างและส่งเสริมนักศึกษาครูให้เกิดจิตส านึกและ
วิญญาณของความเป็นครูและมีความรักในวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เ รียน            
ในกระบวนการผลิตครู ถ้าสถาบันผลิตครูสามารถท าได้แก่นักศึกษาทุกคน               
การพัฒนาคงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยตนเอง การสร้างกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาครูให้มีความสามารถในการปรับตัว มีความถนัดหลายด้าน สร้างค่านิยม
ความเป็นครูให้โดดเด่นในหลาย ๆ ด้าน จนโดดเด่นและแตกต่างจากบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ สร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ มีจิตสาธารณะ รู้จักการ
ประสานประโยชน์ ใช้ชีวิตอย่างมีทักษะและวิสัยทัศน์ จะมีความยั่งยืนโดยไม่จ าเป็น

ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราช ภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรแสดงภาพความสอดคล้อง โครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ของแต่ละคณะ/หน่วยงานกับ BCG Model เพ่ือจะได้ตรวจสอบหรือแสดงว่า
โครงการ/กิจกรรมที่คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย จะด าเนินการมีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกับ BCG Model (นโยบายของรัฐที่จะสร้างความเข้มแข็งจากภายในด้วย 
Model เศรษฐกิจ BCG) โดยเน้นการเติบโตอย่างสมดุลทั่วถึงและยั่งยืน ก็จะเป็น
การวางแผนที่สนับสนุนที่สอดคล้องในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ มีการบริหาร
ขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้วย BCG Model ตามนโยบายของรัฐ ซ่ึงตามที่ได้
ทบทวนแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่อนข้างจะมีการก าหนด 
โครงการ/กิจกรรม ตัว ช้ีวัด สอดคล้องกับ Model ดังกล่าว และควรพัฒนา                
ใน 4 สาขายุทธศาสตร์ คือ 1) เกษตรและอาหาร 2) พลังงานและวัสดุ เคมีชีวภาพ 
3) สุขภาพและการแพทย์ 4) การท่องเที่ยวและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์                  
ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยต้องเตรียมผู้ประกอบการและผู้เช่ียวชาญ คือ 1) BCG Start up                 
2) Smart farmer 3) ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 4) ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ 
5) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และ 6) ผู้ให้บริการมูลค่าสูง แต่ถ้าศึกษาโครงการ/
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแล้วยังมีบางประเด็นไม่สอดคล้อง
หรือไม่มีประเด็นสอดคล้องจะได้เพ่ิมปรับโครงการ/กิจกรรมเหมือนเป็นการ
ตรวจสอบแผนที่จะจัดท าขึ้น

วางแนวทางด้านนโยบายร่วมกับท้องถิ่นด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยใน
งานอาชีพและส่ิงแวดล้อมชุมชน ซ่ึงควรจัดท ากรอบหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
ของประชากรในชุมชนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน ตัวอย่างเช่น ความรู้
ตามสาขาอาชีพในชุมชน การวิจัยในงานอาชีพชุมชน การสร้างรายได้ การปรับตัว
ความเป็นมืออาชีพในงานของตน และการสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น 
และการวางแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต้องผ่านการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
กับชุมชนท้องถิ่น เ พ่ือลดปัญหาการท างานซ้ าซ้อน ภายใต้ฉันทามติในทุก
กระบวนการ การพัฒนาท้องถิ่นวิธีที่ ส่งเสริมให้คนในชุมชนสร้างความริเร่ิม
สร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาควรสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 
มุ่งการสร้างผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น (ในประเทศ) และต่างประเทศ    
การสรรหาและเลือกสรร หรือทักษะเพ่ือพัฒนาประชากรในชุมชนจึงเป็นเร่ืองส าคัญ
มาก  พืชสมุนไพร เ ช่น ผักอินท รีย์  มีคว ามจ า เ ป็นที่ จ ะส ร้างภาคี เ ข้ าม า
มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน (สร้างยุทธศาสตร์) การตลาดและ
จ าหน่าย ด้านวัฒนธรรม เน้นการฝึกพัฒนาระดับอาชีพ อาจจะแจกพ้ืนที่ละ 1-2
ประเภท เช่น นาฏศิลป์

การพัฒนาท้องถิ่นแบบให้เปล่าถือเป็นส่ิงที่ดีไม่เสียหาย เราจะไม่หวังได้            
ผลเราคงจะต้องเป็นท านองว่า “พ่ีน้ีมีแต่ให้” มากกว่า การที่ได้เห็นพัฒนาขึ้น             
ทั้งทางด้านความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย (ให้นักศึกษาไปช่วยจัดท าระเบียบสุขภาพ             
ในโรงเรียนที่ทันสมัย) การจัดกิจกรรมทางการออกก าลังกาย และเป็นการฝึก
พัฒนาการในการใช้มือ ขา เท้า แม้แต่พัฒนาในการซ้อมเตะบอล (นักศึกษาพละ
ศึกษา) บ้านสมเด็จมีช่ือเสียงในด้านดนตรี มหาวิทยาลัยควรลงไปช่วยในด้านบันเทิงใจ



รู้ลึกกับสภำ

ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐานการผลิต
บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 1 
ยกระดับการจัดการศึกษาและพฒันาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้อง ถ่ินและสังคมที่ ย่ังยืน (Sustainable) แนวทางการด าเนินงาน
(มาตรฐาน) ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการกับการวิจัย 
บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคม ในศตวรรษที่ 21 ท าการส่งเสริม
อย่างไรไม่ชัดเจน ส่วนกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพสู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ควรมีแนวทาง
พัฒนาอาจารย์ให้ มีประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมการสอนที่ โดดเด่น 
ด้านการรังสรรค์การสอนที่บ่มเพาะปัญญา และบุคลิกภาพด้วย และกลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ               
มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมในศตวรรษที่ 21 สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ควรเพิ่ม               
แนวทางการด าเนินงานให้มีด้านการพัฒนานักศึกษาในด้าน BCG ด้วย

ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
การพัฒนายกระดับระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ควรศึกษา

กระบวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีการ
บริหารร่วมกับประชาคมในความร่วมมือในด้านต่างๆ การพัฒนาบุคลากรก็มี
ความส าคัญ 
ระบบการบริหารจัดการควรค านึงถึง 

- องค์กรเล็ก (ระดับ Micro) : กลุ่มงาน
- องค์กรใหญ่ (ระดับ Macro) : คณะ, มหาวิทยาลัย

ด้านบุคลากร
- เสริมสร้างความรู้ทางกฎระเบียบ กฎหมาย บริบทของการบริหาร จัดการ                 

ด้านการแข่งขันและพฤติกรรมสังคม
- ส่งเสริมการรับรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
- ส่งเสริมการแสวงหาจุดร่วม และสมานจุดต่างในองค์กรผ่านการรับรู้ร่วมกัน

ด้านวัตถุ
- สนับสนุนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน
- การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 

ISO 1000
ดังน้ันการพัฒนาระบบการบริหารจัดการจ าต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน บุคลากร

ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
เพื่อองค์กรเล็กและองค์กรใหญ่จะได้ด าเนินการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน

ควรเพิ่มโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นการยอมรับ 
University ในระดับต่าง ๆ อย่างน้อยมีเป้าหมายว่าปีต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะเป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ควรให้ความส าคัญ
กับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศและการท างานร่วมกัน 
(Ranking สาขาที่เช่ียวชาญ) เน่ืองจากสถานศึกษามีปัญหาเรื่องการมีนักศึกษาเข้าเรียน
น้อยลงท าให้รายได้น้อยลง อย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะท าให้ผู้เรียนที่มีจ านวนน้อย         
มีคุณภาพดียิ่งข้ึน

การบริหารความเสี่ยง นอกจากความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจตาม
กฎหมายของมหาวิทยาลัย (พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547) อาจเป็น             
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบตามแผนยุทธศาสตร์หรือส่งผลกระทบต่อภารกิจที่ส าคัญ           
ก็ได้ เช่น ภารกิจด้านการพัฒนาท้องถ่ิน ฯลฯ

แนวความคิดเรื่องน้ีกว้างมาก จึงอยากให้มหาวิทยาลัยจัดหาผู้มีความเช่ียวชาญ
จากหลายภาคส่วนและภาคเอกชน รวมทั้งต่างประเทศที่มี Ideal ดี ๆ มาให้ความรู้ 
จากน้ันมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการวางแผนหารูปแบบในลักษณะสหภาคี           
ให้มหาวิทยาลัยกลั่นกรองและติดสินใจอีกเป็นข้ันสุดท้าย ขอเสนอแนะวิธีการหา 
Ideal ก่อนเพราะส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ เราจะได้ทางเลือกที่มีความหมายทันยุค
สมัยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ “ยุคใหม่ของมหาวิทยาลัย”

ต้องให้ผู้อื่นมาส่ังการ ผลที่เกิดขึ้นคือ คุณภาพของการเรียนการสอนจะสูงขึ้น             
ซ่ึงจะน าไปสู่คุณภาพของนักศึกษาครู

ในกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและกระบวนการผลิต              
ด้วย School Integrated Learning ให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 3) มีงานท ามีอาชีพ             
4) เป็นพลเมืองดี ไม่พบกระบวนการ School Integrated learning ที่ชัดเจน
ส่วนกลยุทธ์ที่  2 พัฒนากระบวนการบ่มเพาะ บัณฑิตครูและและศิษย์ เก่า               
ที่ประกอบวิชาชีพครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและ
คุณลักษณะ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 3) มีงานท ามีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี          
มีความไม่ชัดเจนว่าเป็น Pre service หรือ  In service และการพัฒนาครูควร
หมายถึงครูในมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จด้วยไม่ใช่ครูนอกมหาวิทยาลัย             
แต่เพียงอย่างเดียว  และแนวทางการด าเนินงานที่ว่า “การส่งเสริม สนับสนุน” 
มีวิธีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างไร

ที่ผ่านมาการขอต าแหน่งอาจารย์ที่ ผ่านมาก็อยู่ในระดับดีมาก ผลงานทาง
วิชาการอาจารย์ก้าวหน้าไปมากมีศาสตราจารย์ถึงสองท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.
บังอร  เสรีรัตน์ และศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง  สุทัศน์ ณ อยุธยา และก าลังจะมี
อีกหน่ึงท่านคือ รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรหลากหลายทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เช่น 

หลักสูตรด้านการผลิตครู การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงอย่างต่อเน่ือง เป็นทางเลือกที่ส าคัญ และก าลังจะมีการ
พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรวิชา General Education (G.E.) ซ่ึงวัตถุประสงค์ของวิชา 
(G.E.) คือ ต้องการสร้างความเป็น “คนดี” ของบัณฑิต จึงควรร่างหลักสูตรวิชา 
(G.E.) ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของวิชา (G.E.) ด้วย

การยกระดับการศึกษาการพัฒนาครูให้เป็นผู้มีทักษะการอ่าน การเรียนรู้          
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สร้างคนให้มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม วิสัยทัศน์ บนพ้ืนฐานของความสนใจใฝ่รู้สร้างสรรค์ และพัฒนา
นักศึกษาสาขาอาชีพอื่ นๆ สู่ความเป็นพลเมืองอาเ ซียนโดยเฉพาะพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ภาษาเ พ่ือนบ้าน คุณลักษณะทุกด้านของอาเซียน เทคโนโลยี
สารสนเทศและอื่น ๆ เพ่ือการท างานในอนาคต ปรับปรุงทัศนคติ การท างาน         
ทั้งนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูอาจารย์ ผู้บริหาร ด้านการท างานเป็นทีม 
วิสัยทัศน์ในงานการประสานประโยชน์ ไม่เห็นแก่ตัว และบริบทความเป็นจริงของ
โลกปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรสร้าง พัฒนา สรรหาอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญและ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง การสร้างภาคีความร่วมมือจากองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีอยู่แล้ว ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาครวมทั้งสถาบันที่มีช่ือ            
ทั้งในและต่างประเทศ

โดยหลักการทั่ว ๆ ไป ปัจจัยและองค์ประกอบของการยกระดับคุณภาพ
การศึกษามีอยู่หลายประการ เช่น ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของอาจารย์ที่สอนและท างานวิจัย ประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากร              
การมีส่วนร่วมของประชาคม ดังน้ันองค์กรในสถาบัน องค์กรเล็ก องค์กรใหญ่ กลุ่มงาน 
ชุมชน ใช้ปัจจัย 4 อย่างน้ีน้อยที่สุด ผลที่เกิดข้ึน คือ คุณภาพของงานจะสูงข้ึน             
และส าเร็จตามเป้าหมาย และต้องเช่ือม่ันอย่างจริงจัง “คุณภาพสร้างได้” แม้ Inputs 
จะมีข้อจ ากัด ปัจจัยส าคัญอยู่ที่ความตั้งใจและลงมือท าจริงของนักศึกษา แม้คุณภาพ 
Inputs จะต่ า ผู้สอนเอางานจากนักศึกษาอย่างจริงจังตามวิธีสอนยุคใหม่ Active 
Learning ให้เรียนรู้ด้วยตนเองและกิจกรรมให้มาก ความเช่ียวชาญของอาจารย์ และ
อาจารย์ใช้วิธีการสอนแบบใหม่ Active Learning อย่างถูกวิธี อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังมี
ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. 2564             5



รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธานในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/๒๕64 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64 มีมติในประเด็น
ส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

6 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

อนุมัติแต่งตั้ง อำจำรย์ ดร.ธนภัทร  จันทร์เจริญ เพื่อด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (650107) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563

อนุมัติแต่งตั้ ง คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 
โดยมีรำยชื่อ ดังน้ี 
1) นำยไพโรจน์   ศรศิลป์  
2) นำยอภิชำติ   โรจน์สรำญรมย์
3) นำยอิศรำกรณ์   สุวรรณทิพย์
4) ดร.ไชยรัตน์   อุดมกิจปัญญำ
5) ดร.นรำวัลย์  สุรังค์สุริยกุล
6) นำยไพศำล   ว่องไวกลยุทธ์
7) ดร.ศิวำพร   ศรีศักดินันท์
8) ดร.สมฤทธิ์   สนขำว
9) นำยสมบัติ   ปรีชำชำญพำณิชย์
10) นำยสน่ัน   ซิ้มสกุล
11) นำยจรูญ   มีธนำถำวร
12) นำยอุดม   พลอยจินดำ
13) นำยพรเทพ   หงส์รัตนอุทัย
14) นำยไพฑูรย์   รักษ์ประเทศ
15) นำยกำรุญ   ฤทธิคง
16) ดร.ลัดดำ   อ่ ำสะอำด
17) พลตรีสุชำติ   เตรียมชุมพร
18) นำยอรรถพล   เสือค ำรณ
19) ผู้อ ำนวยกำรเขตธนบุรี
20) ผู้ก ำกับสถำนีต ำรวจนครบำลบำงยี่เรือ



เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

เห็นชอบเลือก นำยวรพงษ์  วรรณศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.)

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. 2564              7

รับทรำบ รายช่ือกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารและคณาจารย์
ประจ า ประกอบด้วย

1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐมน   พันธุ์ชำตรี
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม   ตริตระกำร
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์
4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร
5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุกูล   สำระวงศ์
6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์
7) อำจำรย์ ดร.คณกร   สว่ำงเจริญ

เห็นชอบ รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย

1) ศำสตรำจำรย์ ดร.คณิต   เขียววิชัย
2) ศำสตรำจำรย์ ดร.สิริวัฒน์   วงษ์ศิริ
3) ศำสตรำจำรย์ ดร.สุมำลี   วงษ์วิฑิต
4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช   อภิบุณโยภำส
5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย   แหวนเพชร
6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์ชัย   ปิฎกรัชต์
7) ศำสตรำจำรย์ ดร.อภิชำติ   ภัทรธรรม

รับทรำบ รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา



รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธานในการประชุมวิสามัญ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน            
พ.ศ. ๒๕64 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

8 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

เห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

รับทรำบ ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ             
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง

เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

อนุมัติ  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ประเภทคงคลัง–บ .กศ.  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564               
(ขออนุมัติครั้งที่ 2) จ านวน 41,951,300 บาท

เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม              
การจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรกัญชงและกัญชา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564)



เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. 2564             9

รับทรำบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)              
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 
2560

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 
2562

3) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี 
พ.ศ. 2560

4)  หลั กสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา วิชานวัตกรรม                
การจัดการเกษตรและซัพพลายเชน ฉบับปี พ.ศ. 2559

5) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์            
แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561

อนุมัติ การแจ้งจ านวนนักศึกษาในแผนการรับนักศึกษาในเล่ม
หลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา           
กา รบ ริห าร ก าร ศึกษา  แผ น ก  แบบ  ก  2  จ านวน 5 คน 
ต่อปกีารศึกษา และแผน ข จ านวน 75 คน ต่อปีการศึกษา



แวดวงกำรศึกษำ

วันพฤห ัสบด ีที ่ 18 ม ีนาคม 2564 มหำวิทยำล ัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ จัดโครงกำรอบรม “แกนน ำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหำวิทยำลัย           
รำชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 18–20 มีนาคม 2564 เพื่อสร้างให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์เป็นระบบมีเหตุและผล สามารถลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสร้าง
ความเช่ือมโยงต่อชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในการพัฒนาประเทศ             
โดยมีคุณลักษณะหลัก 4 ประการ คือ

1) นักศึกษาต้องมีท ักษะในการคิดวิเคราะห์เห ็นความเชื่อมโยง ระหว่าง                
เหตุและผลเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย

2) การน าความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างไร สามารถสื่อสาร
องค์ความรู้ที่เรียนเพื่อน าไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้

3) การท างานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง สามารถที่จะระดมก าลัง              
ไม่ว่าจะภายในท้องถ่ินหรือนอกท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินได้

4) ต้องมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถ่ินได้
โดยมี รศ.สำยัณ  พุทธลำ  รองอธิกำรบดี เป็นประธำน พร้อมด้วยผู้บริหาร 

คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11
ภายในงานมีการบรรยายและกิจกรรม ดังน้ี

การบรรยายหัวข้อ “วิศวกรสังคมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ” วิทยากรโดย             
ดร. นงรัตน์ อิสโร คณะท ำงำนของ พล.อ.ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ
ประธำนมูลนิธิไทยยั่งยืน

กิจกรรมฟ้าประทาน
- ฝึกทักษะพื้นฐานของการเป็นวิศวกรสังคม
- ฝึกการแยกแยะ Objective Data และ Subjective Data
- ฝึกการวิเคราะห์เหตุ - ผล

วิทยากรโดย ผศ.ดร.วัฒนำ  รัตนพรหม รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์

กิจกรรมนาฬิกาชีวิต
- การเข้าใจตนเองผ่านการเข้าใจผู้อื่น
- ฝึกทักษะการตั้งค าถามจนเป็นอุปนิสัย
- ฝึกจัดระบบข้อมูล

วิทยากรโดย อำจำรย์กฤษณะ ทองแก้ว มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
ทั้งน้ี ในช่วงเย็นยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ “เสน่ห์วันวาน เริงสราญ

งานวัด รัตนโกสินทร์ย้อนยุค” ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4
กิจกรรมในวันที่ 2 วันศุกร์ท่ี 19 มีนำคม 2564

- กิจกรรมละลายพฤติกรรม
- กิจกรรมไทม์ไลน์พัฒนาการ : ฝึกทักษะการเข้าใจปรากฏการณ์การตีความหมาย

ผ่านการศึกษาข้อมูลตามล าดับเวลา
- แนะน า “กูรู ตัวแทนผลิตภัณฑ์ชุมชน”

- กิจกรรมไทม์ไลน์กระบวนการ : ฝึกทั กษะการเข้าใจปรากฏการณ์                 
การตีความหมาย ผ่านการศึกษาข้อมูลตามกระบวนการ

- กิจกรรมการสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนผลิตภัณฑ์ชุมชน
- กิจกรรมสันทนาการ
- ฝึกสรุปและจัดระบบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยไทม์ไลน์พัฒนาการ
- การฝึก M.I.C.Modle เพื่อการพัฒนาท้อง ถ่ินและเตรียมการน า เสนอ                 

สรุปบทเรียนการอบรมที่ได้รับและแนวทางการขยายผลกิจกรรมวิศวกรสังคมของ 
แต่ละมหาวิทยาลัย
วิทยากรโดย ผศ.ดร .วัฒนำ รัตนพรหม รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี และดร.นงรัตน์ อิสโร คณะท ำงำนของ                
พล.อ.ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธำนมูลนิธิไทยยั่งยืน ให้ความรู้
นักศึกษาและอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อาคาร 11
กิจกรรมวันที่ 3 ในวันเสำร์ที่ 22 มีนำคม 2564

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ และรับฟงั
สรุปผลกิจกรรมจากนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อาคาร 11

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรครั้งนี้ เป็นกำรให้ “เครื่องมือ” ส ำคัญในกำรสร้ำง
ทักษะวิศวกรสังคม จ ำนวน 5 เครื่องมือ

- เครื่องมือแรกจะท าให้นักศึกษาสามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและ
อารมณ์ความรู้สึกยอมรับความเห็นต่างเพื่อหาจุดร่วมในการพัฒนา

- เครื่องมือที่ 2 จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงาน
และคนในชุมชนเพื่อเลือกเวลาและประเด็นการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม              
(put the right man to the right job) 

- เครื่องมือที่ 3 จะท าให้นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผน
อนาคตได้

- เครื่อง มือที่ 4 จะท าให้นักศึกษาให้ความส าคัญกับการค้นหา ข้ันตอน
กระบวนการในประเด็นที่สนใจ รู้จักข้ันตอนอย่างถ่องแท้เพื่อเลือกพัฒนาได้ตรง
เป้าหมาย หรือ “เกาให้ถูกที่คัน” ตามบริบทและศักยภาพ

- และเครื่องมือสุดท้ายจะเป็นพื้นฐานในให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เพื่อสร้าง
กระบวนการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย และมีแนวทางประยุกต์ใช้กระบวนการ            
ที่ทันสมัย อาทิ Design thinking, Business model canvas, Lean business 
model, Service design และ Startup process

ซึ่งทั้งหมดที่จะเป็นพื้นฐานส าคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคมที่มุ่งเป้าในการ
สร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม            
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ินตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างย่ังยืน และ 
ที่ส าคัญคือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคตได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ

10 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย



กิจกรรมน ำควำมรู้

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกำรประชุมวิชำกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ
และนำนำชำติ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 “สหวิทยำกำรเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21” The 2nd National Conference 2021            
on “Multidisciplinary for Innovation Development in 21st Century” Keynote Speaker คือ Prof.Dr.Joe Luca และ                     
ศำสตรำจำรย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ             
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นประธานเปิดงานในครั้งน้ี ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. 2564            11

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : เครือข่ำยประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ



12 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

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

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีเปิดโครงกำร "บ้ำนสมเด็จสร้ำงคน สร้ำงอำชีพใหม่ สร้ำงควำมสุข” ภายใต้
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตามที่เกิด
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานท าได้ 
รวมถึงนักศึกษา ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชน ที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา นโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019” ในภาครัฐจ านวน
มากที่จะลงไปด าเนินการในพ้ืนที่หรือชุมชน น าโดย ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี พร้อมผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ผู้รับจ้ำงงำน แขกผู้มีเกียรติ                  
เจ้ำอำวำสวัดตลิ่งชัน สื่อมวลชน และประชำชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี คุณเกรียงยศ สุดลำภำ รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประธานในพิธีเปิด               
ณ ตลาดน้ าสองคลองวัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร


