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สิบสามตุลาคมประนมหัตถ์ น้อมนมสัพระนวมินทร์ปิ่นสยาม
พระคุณูปการเอื้อสุขทุกเขตคาม แม้วิเทศยังเดินตามพระปรัชญา

จะผ่านไปกี่ปีไม่มีสิ้น ยังถวิลพระกรณียกิจสถิตค่า
ค าสอนประเสริฐเทิดได้เหนืออุรา ราษฎร์ถ้วนหน้าสักการะพระภูมิพลฯ

ขอพระองค์สถิตสรวงสวรรค์นิรันดร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประพันธ์โดย : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๔



วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิด             
งานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 129 ปี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังครูไทยในยุค New Normal”
โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประมาณ 50 คน และทางออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM ประมาณ 2,000 คน ประกอบด้วย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราช ภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสาระส าคัญของการบรรยายเกี่ยวกับครูในประเทศไทย เริ่มจากครูคนแรกของทุกคนคือ พ่อ แม่ แล้วต่อมามีการวิวัฒนาการด้านการผลิตครูจาก
วิทยาลัยครู และการผลิตครู ในคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงความส าคัญของครูต่อสังคมและประเทศชาติ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 และ
ความส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีจุดแข็งด้านการสอน การศึกษา มีความใกล้ชิดกับท้องถิ่นชุมชน และพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย             
ในก ากับต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ให้เป็นเจ้าภาพการ
จัดงานในปีนี้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครัง้นี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวการฝึกหัดครูและชาวราชภัฏ รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
แนวคิด และสาระส าคัญในบทบาทหน้าที่ของครูในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ พิธีสงฆ์ พิธีถวายเครื่อง ราชสักการะพระบรม              
สาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีเปิดงาน และกิจกรรมเชิงวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร 
กรรมการมหาเถรสมาคม อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ         
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอชื่นชมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่มีความจงรักภักดี ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ในปี พ .ศ. 2435 และพระบาทสมเด็จ               
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนามราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2535 และพระราชทานตราพระราชลัญจกร ซ่ึงเป็นตราประจ า
พระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันในปี พ.ศ. 2538

แวดวงการศึกษา

2 ปีที่ 6 ฉบับท่ี ๙ ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู 
และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 129 ปี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



แวดวงการศึกษา

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
“ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์โควิด” โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวให้               
การต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม ซึ่งภายในการประชุม 
มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3 ประเด็น ดังนี้ 1) การจัดการเรียนการสอนในห้วง
สถานการณ์โควิด 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์โควิด และ 3) การพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด และร่วมตอบข้อซักถาม อภิปรายร่วมกับท่านองคมนตรี ท้ังนี้ ท่านองคมนตรี ได้มีการตั้งประเด็น
ค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในประเทศไทย ให้กลุ่มผู้น านักศึกษา มบส.ได้ร่วมกันวิเคราะห์และน าเสนอในงานนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน 13 และประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ               
องคมนตรีตรวจเยี่ยม มบส.

จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับท่ี ๙ ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564         3



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม            
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 
๒๕64 มีมติในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้

เรื่องน่ารู้จากสภา

อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ธรรณปพร  หงษ์ทอง ด ารงต าแหน่ง             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (7101) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

อนุมัติ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อนุมัติ อัตราเงินเดือนแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
ต าแหน่งอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ต าแหน่ง
รองอธิการบดี ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
อัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย

4     ปีที่ 6 ฉบับท่ี ๙ ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก ด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2568

อนุมัติแต่ งตั้ ง  อาจารย์จันทรัศมิ์ สิ ริ วุฒินันท์  ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์สิริชัย  เอี่ยมสอาด ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568



เรื่องน่ารู้จากสภา

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2561
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ฉบับปี พ.ศ. 2560

เห็นชอบ ผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1) อนุมัติเงินรายได้ ประเภทคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(กรณีก่อหนี้ผูกพันและลงนามสัญญาไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ)

2) อนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม                      
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 
พ.ศ. ๒๕64 มีมติในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไข  
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัล
มีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ            
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจ
บันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่องน่ารู้จากสภา

จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับท่ี ๙ ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564         5



กิจกรรมน าความรู้

6 ปีที่ 6 ฉบับท่ี ๙ ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมใจกันจัดงานมุทิตาจิต “กีรติกษิณการณ์” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2564 จ านวน 
13 ท่าน โดยภายในงานจัดให้มีการเปิดวิดีทัศน์เชิดชูเกียรติ การกล่าวแสดงมุทิตาจิตโดย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
และศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และยังมีการมอบของที่ระลึกจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ให้แก่ ผู้เกษียณอายุ
ราชการ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 ทั้งนี้ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมทางออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM อีกด้วย 
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความทรงจ าแห่งความรักและความอบอุ่น

งานมุทิตาจิต “กีรติกษิณการณ์” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2564



วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
น าโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม และรองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา 
พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี เป็นผู้เชิญธงชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ แต่งกายเคร่ืองแบบข้าราชการกากีคอพับแขนยาว 

วันพระราชทานธงชาตไิทย ตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบก าหนดให้
วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งก าหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทย               
ในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี             
ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยในปีน้ี ตรงกับ วันอังคารที่ 
28 กันยายน 2564 ครบรอบ 104 ปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

รู้ลึกกับสภา

จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับท่ี ๙ ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564         7

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



กิจกรรมน าความรู้

8 ปีที่ 6 ฉบับท่ี 9 ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคาร 100 ปี ศรีสุรยิวงศ์ 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 โพธ์ิศรีทอง 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 ด าเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ชุมชนหรือองค์กรในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
และการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือรับฟังข้อมูลและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน และน าข้อมูลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

การตรวจเย่ียมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


