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เฉลิมพระชนมพรรษามหากษัตรย์ิ เป็นร่มฉัตรคุ้มเกล้าชาวสยาม
พระบารมีเอ้ือสุขทุกเขตคาม ช่วยชนยามทุกข์มหันต์ทันเวลา

พระราชทานรถส ารวจตรวจโควิด เวชภัณฑ์เพื่อกิจการรกัษา
ความทุกข์ร้อนผ่อนด้วยพระเมตตา น้อมบูชาเทิดไว้ในกมล

รวมดวงใจถวายชัยพระเจ้าอยู่หัวฯ พระไตรรตัน์เทวะทั่วทุกแหง่หน     
อ านวยพรบวรประเสรฐิเลิศมงคล บันดาลดลพระองค์ทรงพระเจรญิ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประพันธ์โดย : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสิีนทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔



กิจกรรมน ำควำมรู้

2 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๗ ประจ ำเดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

วันพฤหัสบดี ท่ี  15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น . รองศำสตรำจำรย์ ดร .สมบัติ  คชสิทธ์ิ  นำยกสภำมหำวิทยำลัย และ                     
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี เป็นประธานในพิธีเปิดอำคำรใหม่ อำคำรเจ้ำพระยำอรรคมหำเสนำ (บุนนำค) และอำคำร
สันทนำกำรด้ำนกำรกีฬำ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ หน้าลานอาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ทาง Online ผ่านระบบ VDO Conference – Zoom ทั้งนี้ มีกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ             
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งที่ 6/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และ ทาง Online ผ่าน
ระบบ VDO Conference - Zoom

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

หมายเหตุ : การจัดพิธีด าเนินการตามมาตรการคุมเข้มของ ศบค.



ขอขอบคุณข้อมูลจาก : แนวหน้า (ออนไลน์)

รู้ลึกกับสภำ
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มรภ.บา้นสมเดจ็ฯ 
ตั้งศูนยพ์กัคอยผูป้ว่ยโควดิ-๑๙ 
ลดปัญหาเตยีงไมพ่อ พร้อมเปดิใชง้านแลว้ 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

14 กรกฎาคม 2564  ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ของ กทม. ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 1 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี นำยทรงศร 
กัลยำ ณ สุนทร ผู้อ ำนวยกำรเขตธนบุรี นำยจิรเสกข์ วัฒนมงคล ที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่ำรำชกำร กทม. และนำงสำวทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษก
พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ร่วมลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ด้วย

ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี มบส. กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและอิ่มเอม
ใจมำก ที่พวกเรำชำวบ้ำนสมเด็จฯ ได้ร่วมกันเปลี่ยนโรงยิมมำเป็นศูนย์พัก
คอย เปลี่ยนสถำนศึกษำให้เป็นสถำนที่ช่วยชีวิตพี่น้องประชำชนชำวไทย            
ที่ก ำลังเดือดร้อนอย่ำงหนักจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด -19 นี่คือ           
หนึ่งในภำรกิจของมหำวิทยำลัย ที่จะพร้อมเสมอเพื่อรับใช้ชุมชน”

ด้าน นำยทรงศร กัลยำ ณ สุนทร ผอ.สนง.เขตธนบุรี กล่าวขอบคุณ 
ในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ พร้อมแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการ
ตั้งศูนย์เพ่ือรองรับและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ที่มีความเสี่ยง
ติดเช้ือโควิดแต่ยังไม่แสดงอาการ และมีความจ าเป็นต้องแยกกักตัวออกจาก
ครอบครัว ได้มีสถานที่พักคอยรอเตียงโรงพยาบาล อย่างน้อย 2 - 3 วัน            
ซ่ึงจากข้อมูลขณะนี้พบว่ามีผู้เดือดร้อนในลักษณะนี้เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละวัน

“กำรด ำเนินงำนครั้งนี้อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของทีมแพทย์ สำธำรณสุข 26 
ส ำนักอนำมัย และโรงพยำบำลเลิดสิน กรุงเทพมหำนคร ที่แต่ละวันจะจัดส่ง
บุคลำกรทำงกำรแพทย์มำดูแลกำรเป็นอยู่ของผู้ป่วยในจุดพักคอย และดูแล
ป้องกันควบคุมกำรแพร่ระบำดของเช้ือโรค กำรรักษำสุขอนำมัย และกำร
บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคตำมหลักกำรแพทย์โดยเคร่งครัด โดยก ำหนดเปิด 
ใช้งำน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎำคม 2564 เป็นต้นไป”ผอ.สนง.เขตธนบุรี ระบุ

ในส่ วนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ นั้ น  รศ .สำยัณ  พุทธลำ                 
รองอธิกำรบดี มบส. กล่าวว่า ขณะนี้ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานภายใต้ประกาศ 
work from home แต่อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นก็สามารถเข้ามา
ท างานในอาคาร 27 และอาคารที่ใกล้เคียงได้ตามปกติ เนื่องจากจุดที่ใช้เป็น
ศูนย์พักคอยนั้น ได้มีการปิดกั้นแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนและมิดชิด จึงขอให้           
ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องสบายใจ เชื่ อมั่ นในความปลอดภัย และเชื่อ ว่าชาว
มหาวิทยาลัยฯ ทุกคนมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์
ให้กับพี่น้องชาวไทยของเรา



รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธานในการประชุม                      
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64
มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

อนุมัติแต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์ ดร.สุมำลี  สังข์ศรี ด ารงต าแหน่ง
กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพิ่มเติม

อนุมัติแต่งตั้ง  อำจำรย์จำริ วัฒน์ ศิริ อินทร์ ด ารงต าแหน่ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (0141) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 
มิถุนายน พ.ศ. 2564

อนุมัติกำรแต่งตั้ง นางจ านงค์ ตรีนุมิตร ข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักวิจัย ระดับช านาญการ ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมอบอธิการบดี
ด าเนินการแต่งตั้งตามอ านาจหน้าที่ต่อไป

4 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๗ ประจ ำเดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา            
ว่าด้วย การ เก็บ ค่าบ ารุ ง มหาวิทยาลัย ค่ าบ ารุ งคณะ และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษา            
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 พ.ศ. 2564

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ .ศ. 
2564 โดยให้น าไปปรับแก้ไขตามที่กรรมการผู้ทรง คุณวุฒิ           
ให้ข้อเสนอแนะ



เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

เห็นชอบในหลักกำร การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรใหม่)           

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2560

2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี ฉบับปี พ.ศ. 2560
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

ฉบับปี พ.ศ. 2562

เห็นชอบ ผลการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กร                
และตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา                      
เชิงยุทธศาสตร์

รับทรำบ 
1) ค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา            

ที่ 25/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

2)  ค า สั่ ง มหา วิท ยาลั ยร าชภัฏบ้ านสม เ ด็ จ เ จ้ าพร ะย า                
ที่ 1493/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2564

3) ก าหนดการด า เนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ ๗ ประจ ำเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2564          5



เรื่อง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ภาพ : ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส. 

และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

แวดวงกำรศึกษำ

รมว.อว.ตรวจติดตามการด าเนินงานและเย่ียมให้ก าลังใจทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 เชิงรุก หรือทีม CCRT 
(Comprehensive Covid-19 Response Team) จากการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชนท่ัวไปภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล U2T
หน่วยด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยฉีดวัคซีน CCRT-49 วัดชัยพฤกษมาลา ตลาดน้ า 
สองคลอง วัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ชมจุดตรวจเชิงรุกธนบุรี และศูนย์พักคอยการส่งต่อเขตธนบุรี Community Isolation ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ และจุดฉีดวัคซีน ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขานุการรัฐมนตรี                
ที่ปรึกษารัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
ปลัดกระทรวง อว. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง           
รศ.ดร.พาสิทธ์ิ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมี นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อ านวยการเขตตตลิ่งชัน พญ.เจตนี              
พงศพนาไกร ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 49 ผศ.ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ U2T
น าคณะตรวจเย่ียมลงพื้นท่ีให้ก าลังใจเจ้าหน้าท่ี ณ จุดปฏิบัติงาน                
ฉีดวัคซีน CCRT 49 วัดชัยพฤกษมาลา ที่ตลาดน้ าสองคลองวัด
ตลิ่งชัน เพื่อติดตามการด าเนินโครงการ U2T-CCRT ท่ีปฏิบัติงาน
ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และการ
ปฏิบัติงานจิตอาสาของ ผู้รับจ้างงานโครงการ U2T 

จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
น าคณะตรวจเย่ียมลงพื้นท่ีให้ก าลังใจในการท างานกับเจ้าหน้าท่ี U2T
ณ จุดตรวจเชิง รุกธนบุรี และศูนย์พักคอยรอการส่งต่อเขตธนบุ รี 
Community Isolation ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ถนนอิสรภาพ 

หลังจากนั้นคณะตรวจเย่ียมเดินทางไปให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติงานณจุด
ฉีดวัคซีน ศูนย์การค้าไอคอนสยาม คลองสาน 

รมว. อว. ตรวจติดตาม                     
การด าเนินงานและเยี่ยมให้ก าลังใจ
ทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาโควิด-๑๙ เชิงรุก

6 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๗ ประจ ำเดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ เป็นประธาน ในกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2564              
และร่วมแสดงควำมยินดีกับศำสตรำจำรย์ 3 ท่ำนแรก ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 
2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ในการน้ี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ อธิกำรบดี กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการและกล่าวถึงประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และร่วมรับฟังแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยชุดใหม่ เพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและให้การสนับสนุน ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ด าเนินภารกิจได้บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ ๗ ประจ ำเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2564 7

กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2564
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8 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๗ ประจ ำเดือนกรกฎำคม 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

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น าโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธำนกรรมกำร นำยชัยสิทธิ์            
ภูวภิรมย์ขวัญ 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 ำสุก ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ด าเนินการตรวจเย่ียมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของคณะครุศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ วิทยำลัยกำรดนตรี หลักสูตรควำมเป็นเลิศ และโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พร้อมทั้งรับฟัง
แนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของ ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี เพื่อรับฟังข้อมูลและให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และน าข้อมูลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

การตรวจเย่ียมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย


