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ปทีี่ ๖ ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



กิจกรรมน ำควำมรู้

2 ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจ ำเดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสวันคล้ำย              
วันพระรำชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมี ผศ.ดร.ลินดำ 
เกณฑ์มำ อธิกำรบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ตักบาตรอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จ านวน 
๒๙ รูป และกิจกรรมจิตอาสา “เราท าดีเพ่ือสถาบันพระมหากษัตริย์” เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
อีกทั้งจัดให้มีนิทรรศการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเสด็จพระราชด าเนินเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรม มหา                
ศรสีุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ๑๐ เมษายน ๒๕๒๓ ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
กิจกรรมนี้จัดข้ึนก่อนกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

กิจกรรมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคณุ เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ
สมเด็จพระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี



กิจกรรมน ำควำมรู้

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าโดย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบดี พร้อมด้วย 
อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับทีมบริหำรและบุคลำกร เข้ารับกำรอบรมหัวข้อ “ธรรมำภิบำล
ข้อมูลภำครัฐ และแนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำน ICTเพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA” โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์ 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการเติมเต็มหลักการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
อย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลระหว่าง Performance กับ Conformance โดยขั้นตอนการน ากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปปฏิบัติ                  
เริ่มจากการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานธรรมาภิบาลข้อมูล จัดท าพจนานุกรม (Data dictionary) ของชุดข้อมูล จัดท าค าอธิบาย 
ชุดข้อมูล (Meta data) และจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับชุดข้อมูล (Dataset Guideline) ซ่ึงในรายละเอียดจะมีความครอบคลุมทั้งประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ .ศ. 
2555 พรบ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 COBIT COSO ISO 27001 ISO 9001 CMMI และ ITIL

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจ ำเดือนเมษำยน พ.ศ. 2564            3

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
กิจกรรมนี้จัดข้ึนก่อนกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

“ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ และแนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำน ICT เพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA”



รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธานในการประชุม          
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 
๒๕64 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

4 ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจ ำเดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

อนุมัติแต่งต้ัง อำจำรย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ ด ารงต าแหน่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) ทั้งน้ีตั้งแต่ วันที่ 
14 มกราคม 2564

อนุมัติ
1) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ว่าด้วย 

การบริหารและการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

2) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย           
การบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

3) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย            
การบริหารและการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

4) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย           
การบริหารและการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

5) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย           
การบริหารและการด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ          
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

6) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย           
การบริหารและการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภท       
คงคลัง–บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขออนุมัติคร้ังที่ 3) 
จ านวน 27,250,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยให้ปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ



เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

อนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 
พ.ศ. 2564

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจ ำเดือนเมษำยน พ.ศ. 2564            5

อนุมัติ
1) แก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 19 หลักสูตร ให้มีวงเล็บ 

4 ปี
2) แก้ไขหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ให้ปีอนุมัติหลักสูตรตรงกับ          

ปีรับนักศึกษา
3) แก้ไขหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ให้ปีอนุมัติหลักสูตรตรงกับ        

ปีรับนักศึกษา (เพิ่มเติม)

เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้ปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย์  ปำนกลำง ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 
2564

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2563 พ.ศ. 2564

รับทรำบ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563



6 ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจ ำเดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

แวดวงกำรศึกษำ

พิธีปัจฉิมนิเทศ และ Job fair 2021

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัด พิธีปัจฉิมนิเทศ 
และ Job fair 2021 ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีท่ี 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ผ่ำนระบบ Zoom Meeting และ 
Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา
ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเร้นท์ จากนั้นมีการเสวนาหัวข้อ "เทคนิคควำมส ำเร็จของกำรเป็น Youtuber ท่ีมีชื่อเสียง"
โดย คุณสไปร์ท พัชร์ธรีัตน์ แหลมหลวง หรือ สไปร์ท บะบะบิ จาก ช่อง Sprite Bang เพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก               
ในการสร้างอาชีพให้แก่นักศึกษา จากนั้นได้มีการบรรยายเทคนิคการเขียนเรซูเม่และทดลองกรอกไปพร้อม ๆ กับ
นักศึกษา โดย คุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ จากบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จ ากัด กิจกรรมดังกล่าวออกอากาศสดจากห้องประชุม
สุริยะ 1 ส านักกิจการนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1,934 คน

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจำ้พระยำ



รู้ลึกกับสภำ

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจ ำเดือนเมษำยน พ.ศ. 2564            7

เวทีวิชำกำร

ส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัย ขอแสดงควำมยินดีแด่คณำจำรย์ในโอกำสที่รับกำร

แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั เป็นวำระที ่๒

Review New Item

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : https://www.sanook.com/news/8057846/ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.รงัสรรค ์ บัวทอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัศลิปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยธ์รีถวลัย ์ ปำนกลำง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกักิจกำรนักศกึษำ



กิจกรรมน ำควำมรู้

8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจ ำเดือนเมษำยน 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

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ น าโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธำนกรรมกำร นำยชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์
ขวัญ รศ.สุธน เสถียรยำนนท์ ผศ.สมหมำย มหำบรรพต รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงำน
เลขำนุกำร น ำโดย ผศ.ดร.พิษณุ บำงเขียว เลขำนุกำร รศ.สำยัณ พุทธลำ และอำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการน าเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป

กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2564


