
วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

น้อมร าลึกในพระมหากรณุาธิคุณหาที่สดุมิได้
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



กิจกรรมน ำควำมรู้

วันพุธที่ 13 ตุลำคม 2564 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีน้อมร ำลึก                
ในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร โดยมี ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรม              
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารร่วมวางพวงมาลา และกล่าวค าถวายราชสดุดีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ เวลา 13.00 น. มีกิจกรรมจิตอำสำ กำรปรับภูมิทัศน์ท ำควำมสะอำดในชุมชนแขวงหิรัญรูจี และบริเวณ
รอบมหำวิทยำลัย โดยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับตัวแทน
ชุมชนแขวงหิรัญรูจี เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

พิธีน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 
เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

๒       ปีที่ ๖ ฉบับท่ี ๑๐ ประจ ำเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย



จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย    ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ ประจ ำเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖4                ๓  

วันพุธที่ 27 ตุลำคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.อัครพนท์ เน้ือไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหำรคณะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ เข้ำศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น                  
ด้ำนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรบริหำรงำนวิชำกำร และด้ำนอื่นๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคำรที่ 19 ตุลำคม 2564 ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวายสักการะ พระเดชพระคุณ ท่ำนเจ้ำคุณพระพรหมบัณฑิต ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เน่ืองในโอกาส  
ที่ท่านเมตตามาเป็นประธานสงฆ์ และแสดงสัมโมทนียกถา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ
กรมกำรฝึกหัดครู และกำรสถำปนำกำรฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 129 ปี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ เข้ำศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเดจ็เจำ้พระยำ

ผู้บริหำร มบส. ถวำยสักกำระ พระเดช พระคุณ ท่ำนเจ้ำคุณพระพรหมบัณฑิต 
เจ้ำอำวำสวัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

กิจกรรมน ำควำมรู้



รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย
เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕64 

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕64 มีมติในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้

อาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 3 ราย ดังนี้
1. อำจำรย์กมลวรรณ จรูญศรี ด ารงต าแหน่ง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (7104) 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

2. อำจำรย์ ดร.รัชนู เมยดง  ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำจุลชีววิทยำ (2102)
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564

3. อำจำรย์ขวัญชัย  ช้ำงเกิด ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจ (6802)
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับนักศึกษำพิกำร
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุมัติแต่งตั้ง อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม 
ด ารงต าแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึง 19 ตุลาคม 2568

อนุมัติแต่งตั้ง 

4 ปีที่ ๖ ฉบับท่ี ๑๐ ประจ ำเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ



รับทรำบ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ว่าด้วย ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยที่แต่งตั้งจำกบุคคลภำยนอก

อนุมัติ ให้ปริญญำแก่นักศึกษำที่เรยีนครบหลักสูตร
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ ำนวน 2,123 คน

เห็นชอบ ใหป้ิดหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์

เห็นชอบ ใหห้ลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร

รับทรำบ การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษา

รับทรำบ ข้อก าหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข              
กำรจัดกำรศึกษำที่ แตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
พ.ศ. 2564

เห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำบรอดคำสตงิและสื่อสตรีมมิง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

เห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำภำพยนตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย    ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ ประจ ำเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖4                5

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ



เวทีวิชาการ

ขอแสดงความยินดแีด ่
ในโอกาสทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ 

อำจำรย์อนิวัฒน์ ทองสีดำ    ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง    รองคณบดี

อ.ดร.ฑิตยำ สิทธิโสภำสกุล    รองคณบดี    

อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก    คณบดี

ผศ.ดร.สุภำพร  ศรีหำมี    รองคณบดี

ผศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญำ    รองคณบดี

ผศ.สุเมธ  พัดเอี่ยม    รองคณบดี 

ผศ.พรรษำ  ตระกูลบำงคล้ำ    รองผู้อ ำนวยกำร

อำจำรย์สุดำทิพย์  หงษ์จันทร์    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

อำจำรย์ ดร.สุภัทรำ โกษะโยธิน    รองผู้อ ำนวยกำร

อำจำรย์สิริชัย  เอ่ียมสอำด ผู้อ ำนวยกำร

อำจำรย์ธนัญญำ คนอยู่    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

อำจำรย์รัตนำ  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ  รองผู้อ ำนวยกำร

รายนาม (เรยีงจากซา้ยไปขวา)

ผศ.เพียรพิลำส  พิริยำโภคำนนท์    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

ผศ.ประภำพรรณ  หิรัญวชิรพฤกษ์    รองผู้อ ำนวยกำร

อำจำรย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อ ำนวยกำร

ผศ.ณัฏฐธ์มน หีบจันทร์กรี    รองผู้อ ำนวยกำร 

ผศ.ดร.รวยทรัพย์  เดชชัยศรี    รองผู้อ ำนวยกำร

อำจำรย์ชุมพล อินทร์มณี    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร

6       ปีที่ ๖ ฉบับท่ี ๑๐ ประจ ำเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

รายนาม (เรยีงจากซา้ยไปขวา)

รายนาม (เรยีงจากซา้ยไปขวา)



วันท่ี 23 ตุลาคม 2564  ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ 
รมว.กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย 
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนำกุล รองปลัด อว. และดร .ดนุช ตันเทอดทิตย์
ผู้ช่วย รมว.อว. และคณะผู้บริหำร อว. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟัง             

ผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย และโครงกำรขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนำจังหวัดของ อว.ส่วนหน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย โดยได้ เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญารัชกาลท่ี 9 King Rama 9th

Philosophy Hall และโครงการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ จากนั้นได้รับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย               
ให้การต้อนรับ

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีการพัฒนาและ
ความเจริญขึ้นมาก ซ่ึงเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ มหาวิทยาลัยเองก็ มี               
ส่วนส าคัญมากในการพัฒนาจังหวัด ท าให้สามารถขึ้นมาอยู่ในจังหวัด                 
แถวหน้าของภาคเหนือ และขอร าลึกถึงคนท่ีมาก่อตั้งราชภัฏ ท่ีได้ท ากันมา
ตลอด มีปัญหา มีอุปสรรค มีความส าเร็จ มีความรวดเร็ว มรภ .ราชภัฏ
เชียงรายก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทุกวันน้ีเป็นสถาบันท่ีเป็นท่ีเชิดชูของ
จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ และของประเทศ สิ่งท่ีตนขอฝากคือให้ช่วยคิด
หลักสูตรท่ีเกิดจากการปฏิบัติให้ส าเร็จ เป็นหลักสูตรของไทยท่ีไม่ต้อง
เลียนแบบตะวันตก ไม่อยากเห็นราชภัฏตามคนอื่น ไม่อยากราชภัฏให้คิดว่า
ตนเองด้อย

“รมว .อว .” ให้กำรบ้ำน ม .รำชภัฏ 
สร้ำงบัณฑิตนักปฏิบัติเก่ง ท ำงำนเก่ง 
เพรำะสังคมต้องกำรมหำวิทยำลัย            
ที่ เรียนจบแล้วท ำงำนได้  มีงำนท ำ 
ไม่ใช่รู้แต่ทฤษฎี ชี้กำรพัฒนำจังหวัด 
อยู่ในมือมหำวิทยำลัย จะสอน ท ำวิจัย 
สร้ ำ งน วัตกรรมอย่ ำ ง เดี ยวไม่พอ 
ต้องเป็นก ำลังในกำรพัฒนำท้องถิ่นด้วย

อยากให้ราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยอีกแบบหน่ึง คือ                 
อยู่ ใ นกลุ่ มมหาวิทยาลั ย ท่ี พัฒนาชุ มชนท้องถิ่ น                   
จุดท่ีจะต้องท าให้ ได้  คือเป็นมหาวิทยาลัยปฏิบัติ              
เป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นท่ี พัฒนาชุมชน จังหวัด               
ให้ดีท่ีสุด นักศึกษาต้องปฏิบัติให้มากท่ีสุด รู้ภูมิศาสตร์               
รู้พื้นท่ีให้มากท่ีสุด ภายใน 5 ปี อยากให้ราชภัฏเป็น
มหาวิทยาลัยที่ เป็นแบบอย่างของโลกแบบหนึ่ ง                
ที่ปฏิบัติเก่ง ท างานเก่ง เพราะพื้นนิสัยคนไทยเป็นคน
ปฏิบัติ สังคมต้องการมหาวิทยาลัยท่ีส่งเข้ามาเรียน             
จบแล้วท างานได้ มีงานท า ไม่ใช่รู้แต่ทฤษฎี ต้องเอา
ทฤษฎีไปปฏิบัติได้ การเรียนเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น 
เน้นการไปดูงาน ออกนอกห้องเรียนให้มากขึ้น

“การพัฒนาของจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด  
ตกมาอยู่ในมือของมหาวิทยาลัย เราจะเพียงแค่สอน 
วิจัยหรือท านวัตกรรมอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็นก าลัง             
ท่ีเป็นจริงในการพัฒนาถิ่นท่ีเรามาอยู่ เราต้องไม่คิด                    
แต่ว่า เราเป็นคนของ อว .  แต่ต้องคิดว่าเราเป็น               
ส่วนหนึ่งของเชียงราย เป็นส่วนหนึ่งของภาคเหนือ
ตอนบน เรารักที่นี่  ทุ่มเทให้ที่นี่  เป็นบ้านของเรา              
ต้องรู้เรื่องของพื้นท่ีให้มาก จึงเป็นสาเหตุในการเสนอ
ความคิดท่ีว่าเราต้องเน้นความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ี ท้องถิ่น
ให้มากท่ีสุด และเป็นก าลังของท้องถิ่นให้ดี ท่ีสุด” 
รมว.อว. กล่าว                       

“เอนก” ให้การบ้าน ม.ราชภัฏ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติเก่ง 
ท างานเก่ง เพราะสังคมต้องการมหาวิทยาลัยที่เรียนจบแล้ว
ท างานได้ มีงานท า
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แวดวงการศึกษา

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ผู้จัดกำรออนไลน์



ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ เป็นประธาน ในกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรของมหำวิทยำลัย
ครั้งที่ 2/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เพื่อประชุม             
หาแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ .2547 และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนให้ค าปรึกษา 
และข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้ด าเนินภารกิจได้บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติ ดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น าโดย ดร.พลสัณห์ 
โพธิ์ศรีทอง ประธำนกรรมกำร นำยชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ 
รศ .สุธน เสถียรยำนนท์ ผศ .สมหมำย มหำบรรพต 
รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
และทีมงานเลขานุการ น าโดย ผศ.ดร.พิษณุ  บำงเขียว 
เลขำนุกำร รศ.สำยัณ พุทธลำ และอำจำรย์ ดร.เพ็ญพร 
ทองค ำสุก ผู้ช่วยเลขำนุกำร จัดกำรประชุมพิจำรณำ 
(ร่ำง) รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 
2564 เ พื่ อ เ ต รี ย มคว ามพร้ อมน า เ สนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

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

กิจกรรมน ำควำมรู้
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