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ปทีี่ ๖ ฉบับที่ ๘ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เฉลิมพระชนมพรรษะอภิวาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระคุณูปการจารกึใจไทยทั้งปวง เจิดดุจดวงประทีปสว่างทางชีวี

ภูมิปัญญาบรรพไทยได้สืบสาน ศิลป์ตระการงามบรรเจิดเลิศสรรค์ศรี
ความยากจนพ้นทุกข์สุขทวี รวมฤดีเทิดพระองค์ทรงพระเจรญิ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประพันธ์โดย : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔



กิจกรรมน ำควำมรู้

2 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๘ ประจ ำเดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
จัดโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยมี ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วม               
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ซ่ึงภายในงานได้ประชาสัมพันธ์สวัสดิการต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับจากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ พร้อมแจ้งรายละเอียดการช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 และมีกิจกรรมเล่นเกมรับของรางวัล             
จาก บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ ากัด 

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำ

กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564



รู้ลึกกับสภำ

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ ๘ ประจ ำเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2564         3

กำรอบรมกำรสร้ำงวิศวกรสังคม      
และกำรเป็นวิศวกรสังคมในศตวรรษท่ี 21

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาร่วมกับส านักกิจการนักศึกษา จัดโครงกำรอบรมกำรสร้ำงวิศวกร
สังคม และกำรเป็นวิศวกรสังคมในศตวรรตที่ 21 ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรับรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษา
เพื่อเข้าสู่โครงการครั้งถัดไป โดยมี รศ.สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม 
วิทยากรโดย นำงสำวธนภรณ์ เปรมทอง ประธำนสภำนักศึกษำ และนำยธีรวุฒิ แดงอรุณ นำยกองค์กำรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 ภายในงานมีการมีกิจกรรมแนะน าโครงการ “วิศวกรสังคม” ชี้แจงจุดประสงค์กิจกรรม และร่วมสนุกในหัวข้อ “ท าความรู้จักวิศวกร
สังคม” และในหัวข้อ “เครื่องมือวิศวกรสังคม และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน” สรุป บท-เรียน “ถาม-ตอบ” และกิจกรรม “เกมตอบ
ค าถามชิงรางวัล”

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำ



รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธานในการประชุม                      
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย             
ซ่ึงไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดังน้ี

1) รศ.ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน ประธำนกรรมกำร
2) ดร.สำยหยุด   จ ำปำทอง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) ศ.ดร.สุจริต   เพียรชอบ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

และเลขำนุกำร
4) รศ.ดร.ชลลดำ   พงศ์พัฒนโยธิน      ผู้ช่วยเลขำนุกำร

รับทรำบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              
ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... และสัญญาให้ทุนพัฒนา
บุคลากรไปศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
สัญญาให้ทุนพัฒนาบุคลากรไปฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์

4 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๘ ประจ ำเดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธานในการประชุม                      
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เม่ือวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..)

เห็นชอบ แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

เห็นชอบ การจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เร่ืองแนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต

เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ ย่ัง ยืน (หลักสูตรใหม่  พ .ศ .  2564) โดยให้ป รับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ ๘ ประจ ำเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2564         5



กิจกรรมน ำควำมรู้

6 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๘ ประจ ำเดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

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 ของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ              
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อรับฟังข้อมูลและให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และน าข้อมูลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย              
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



แวดวงกำรศึกษำ

อว. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พระราชทานเทป
ทรงบรรยาย “ชีวิตหลังโควิด-19” เพื่อชี้น าแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเปิดหลักสูตร 
WINS โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รุ่นที่ 2 
เพื่อขับเคลื่อนงานให้ตอบโจทย์สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และท างานร่วมกับเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์การน าวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่มาหลอมรวมกับความคิดผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ

11 กันยายน 2564 ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง และ ศำสตรำจำรย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนำกุล 
รองปลัดกระทรวง เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ในโอกาสที่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกรม สมเด็จ                      
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเทปทรงบรรยาย “ชีวิตหลังโควิด-19” เพื่อชี้น าแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษา
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร .สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้อ านวยการหลักสูตร WiNS และผู้บริหาร
ระดับสูงหลักสูตร WINS รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ร่วมรับฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเทิดไว้เหนือเกล้าฯ 
ที่พระองค์ทรงเป็นม่ิงขวัญน าพาแสงสว่างส่องทางการพัฒนาประเทศและทรงน าขวัญก าลังใจและความปลื้มปิติมาสู่คณะผู้บริหารของ อว. 
อย่างแท้จริง ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6

จากน้ันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้กล่าวสรุปผลหลักสูตร WINS โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 ซ่ึงมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 140 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งจาก
ภายในกระทรวง อว. นอกกระทรวง อว. และภาคธุรกิจหรือเอกชนรวม 100 คน อาจารย์รุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มพลังการท างาน 24 คน และ
ทีมงานจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อประสานโครงการอีก 16 คน โดยจัดอบรมรุ่นที่ 1 ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต้องรักษาความสัมพันธ์หลังส าเร็จหลักสูตร โดยต้องประสานและคงความเป็นเครือข่าย ตลอดจน
เป็นพี่เลี้ยงรุ่นต่อรุ่น พร้อมเปิดหลักสูตร WINS รุ่นที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนงานให้ตอบโจทย์สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และท างานร่วมกับ
เอกชนได้ตามยุทธศาสตร์การน าวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่มาหลอมรวมกับ
ความคิดผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติต่อไป

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ ๘ ประจ ำเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2564 7

สมเด็จพระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
พระรำชทำนเทปทรงบรรยำย “ชีวิตหลังโควิด-19” 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2564 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกร่วมประเมิน ได้แก่                 
รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธำนกรรมกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก) รศ.ดร.สุพัตรำ วิไลลักษณ์ กรรมกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยใน) และผศ.ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย                   
ให้การต้อนรับ ซ่ึงส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีผลการประเมิน 5.00 การด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดีมาก”

กิจกรรมน ำควำมรู้

8 ปีที่ 6 ฉบับที่ ๘ ประจ ำเดือนสิงหำคม 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

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563


