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ธ สถิตทิพย์วิมาน
บังคมบรมบาทไท้      นวมินท ราชเฮย 

พระสถิตเหนือชีวิน   ราษฎรล์้วน
พระเมตตาดุจฝนริน    รดแผ่น ดินนา
สุขแผ่พสกถ้วน ต่างซึ้งพระกรณีย์

รวมฤดีร าลึกเบื้อง    บาทบงส์ุ
ปฏิบัตตินตามพระองค์    ตรัสไว้
พอเพียงชีพด ารง     สุขยั่ง ยืนนา
สร้างกุศลถวายให้  สถิตเบื้องทิพย์พิมาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประพันธ์โดย : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔
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สำรจำกนำยกสภำ



สำรจำกอธิกำรบดี
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กิจกรรมน ำควำมรู้

พธิถีวายเครื่องราชสกัการะและถวายพานพุม่
เนื่องในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีถวำย
เครื่องรำชสักกำระและถวำยพำนพุ่มเงิน - พำนพุ่มทอง เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 
โดยมี ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วย
ผู้บริหาร ตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนประธานชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ ร่วมถวายพานพุ่ม ณ ห้องประชุมใหญ่ 
อาคาร 1 ชั้น 4 และทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำ



แวดวงกำรศึกษำ

วันเสาร์ท่ี 11 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี 
รับโล่เกียรติคุณ จากศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร .เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว .) เ น่ืองในโอกาสการเข้าร่วมเป็นสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน             
ท่ีสนับสนุนมหกรรมกำรแสดง “ดนตรี อว .เทิดพระเกียรติ ธ สถิตย์
ในดวงใจ ไทยนิรันดร์” โดยงานน้ีได้จัดต่อเน่ืองติดต่อกัน 15 วันพร้อมกับ
สถาบันอุดมศึกษา 48 แห่งท่ัวประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ      
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเน่ืองในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช              
บรมนำถบพิตร รวมถึงส่งมอบความสุขให้คนไทยท่ัวประเทศผ่านบทเพลง
พระราชนิพนธ์ และรมว .กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประธานในงานน้ี 
ได้กล่าวว่า ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นสังคีตกวีและนักดนตรีท่ีชาวโลก             
ยกย่อง และเป็นท่ีรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นต้นแบบของการสร้าง
ความสุขแก่ผู้ฟัง ทรงนิพนธ์บทเพลงหลายบทเพลง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
และความสุข อาทิ เพลงพรปีใหม่ให้ตราตรึงอยู่ในใจของประชาชนจนถึง
ปัจจุบัน รวมถึงการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา ท าหน้าท่ีให้ความรู้ 
ท าวิจัย ท านวัตกรรมและประดิษฐกรรมต่าง ๆ แล้ว เรายังท างานศิลปะ 
โดยเฉพาะดนตรีท่ีมีอยู่มากมายหลากหลายประเภทในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ             
ท่ัวประเทศ มหกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติฯ ครั้งน้ี จะท าให้คนไทยได้เห็น
ฝีมือนักศึกษาด้านดนตรีของเราว่ามีความสามารถเพียงใด และยังแสดงให้            
เห็นว่า อว. มีของดีและสิ่งดี ๆ อยู่ไม่น้อย ท้ังด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ท้ังนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี 
พร้อมด้วย ผู้บริหำร คณำจำรย์ และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ร่ วมชมการแสดงของวิทยาลัยการดนตรี 
ในงาน “ดนตรี อว .เทิดพระเกียรติ ธ สถิตย์ในดวงใจ ไทยนิรันดร์” 
และรับมอบช่อดอกไม้จากคุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจกำรกระทรวง           
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อแสดงความ
ขอบคุณ ณ ลานน้ าพุ ICONSIAM ซ่ึงมีประชาชนจ านวนมากเข้าร่วมชม                
การแสดงดนตรี น้ี และการแสดงดนตรีครั้งน้ี ได้จัดตามเกณฑ์ข้อก าหนด           
การป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัดด้วย 
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รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธาน             
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เมื่อวันพฤหัสบดีที่           
16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้

เห็นชอบ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งและถอดถอน
คณาจารย์ พิ เ ศษ ใ ห้ด า ร ง ต า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ย ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... โดยให้ปรับ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุมัติแต่งตั้ง
1) อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (1807) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564

2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร .วรรณรำ ชื่นวัฒนำ ด ารงต าแหน่ง            
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
2 กันยายน พ.ศ. 2564

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
ฉบับปี พ.ศ. 2562

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2560

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2562
4)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

กัญชงและกัญชา ฉบับปี พ.ศ. 2564
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เห็นชอบ หลั กสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต  ส าขาวิ ช า           
อุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบให้อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

เห็นชอบให้อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

รับทรำบ ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564
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รับทรำบ ก าหนดการโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2565

รับทรำบ หลักสูตรระยะสั้น (Reskill/Upskill/Newskill) ตามโครงการ
พัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการ
มีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต

รับทรำบ กระบวนการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ



สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสรุปดังนี้

ส่วนที่ ๑ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๖๔ 
ตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง  

1. การประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๒๖ ตัวชี้วัด                   
เมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมาย มีจ านวน ๑๐๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๔ ตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐ และ
ตัวชี้วัดที่มีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำเป้ำหมำย มีจ ำนวน ๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๕.๕๖

๒. ผลการด าเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ มีผลการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจ านวน ๕ โครงการหลัก และด้าน
การผลิตและพัฒนาครู ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จ านวน 1 โครงการ ซ่ึงได้ด าเนินการ
แล้ว เสร็จตามระยะเวลาและแผนการด า เนินงานที่ ก าหนดได้ครบถ้วน 
แต่ยังมีบางตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมาย คือ โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการ
อ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการโครงการ อว. 
จ้างงาน และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T”
ตามนโยบายรัฐบาลที่การกระจายการจ้างงานอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ตามพื้นที่             
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย รวมอัตราจ้างงานทั้งหมด ๙๙๘ คน และจะ
ด าเนินการเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม พ .ศ. 2564 ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการฯ 

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประเมินตนเองตามตัวชี้วัด
ศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่มสถาบัน พบว่า             
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ (Performance) เท่ากับ ๓.๗๕ และศักยภาพ              
ในการพัฒนา (Potential) เท่ากับ ๔.๕๐ ซ่ึงยืนยันการปฏิบัติและบทบาทหน้าที่                   
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา ๗ มาตรา 8 และ
มาตรา 9 โดย เน้นพื้ นที่ รับผิดชอบ และมีทิศทางเป้ าหมายที่ เป็นกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

ทั้งนี้ในภาพรวมมหาวทิยาลัย มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับมำก

ส่วนที่ ๒ กำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติ             
ตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย

2.๑ ผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.16 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 

2.๒ ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.70 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 

2.๒ ผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงาน          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.70 
ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 

2.๓ ผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงาน          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.24 
ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 

2.๔ ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
๑) อธิการบดี โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.53 ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด           

ทุกด้าน คือ ด้านคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และ               
การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล

๒) ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/
ส านักงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.25 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านคุณลักษณะผู้น า
ด้านการบริหารงานตามหน้าที่ และ
การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
เมื่อพิจารณา
ย้อนหลัง 3 ปี
พบว่า

รู้ลึกกับสภำ
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.............
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คณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ วิทยาลัยการดนตรี คณะครุศาสตร์ 
และคณะวิทยาการจัดการ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็น ส านัก/สถาบัน/โรงเรียน/
ศูนย์/ส านักงาน พบว่า หน่วยงานที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย รองลงมาได้แก่ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และบัณฑิตวิทยาลัย 
ตามล าดับ

ทั้งนี้ในภาพรวมมหาวทิยาลัย มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับมำก

ส่วนที่ ๓ กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน
การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ด าเนินการตรวจเยี่ยม ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์
1. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย 

ในหลักสูตรโดดเด่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย และ
โรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 8 หน่วยงาน

๒. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก 
สถาบัน ศูนย์ จ านวน 11 หน่วยงาน

๓. การตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

๓ .๑ )  การเยี่ ยมชมผลการด า เนินงานตามความร่วมมือระหว่า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับชุมชนหรือองค์กรในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๓ .๒ )  การเยี่ ยมชมผลการด า เนินงานตามความร่วมมือระหว่า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับโรงเรียนในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี

การตรวจเยี่ยมดังกล่าวคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ได้พบกับผู้บริหารคณะ คณาจารย์ รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงาน และ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนถึงผู้น าชุมชน และผู้แทนแต่ละโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน และรับฟังปัญหา ความต้องการ รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้ ในภาพรวมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีผลกำร
ด ำเนินงำนอยู่ในระดับมำก โดยแต่ละหน่วยงานมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่และพัฒนางานของตนเองให้มคุีณภาพ และตามที่คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้เสนอแนะไว้ และ
ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ชื่นชมของหน่วยงานที่ร่วมงานกัน

ส่วนที่ ๔ กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ที่น ำเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓

ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม
ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวม มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรม
ในด้านต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ครอบคลุมตามความเห็น
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ในปีที่ผ่านมาและมีความสอดคล้องกับพันธกิจ โดยมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ในภาพรวมมหาวิทยาลัย มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับมำก
เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย

ผลงานของมหาวิทยาลัยและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ 
อยู่ในระดับมาก เป็นที่น่าพอใจ มีสิ่งที่ควรพัฒนา คือ การแก้ปัญหาการ            
ขาดแคลนบุคลากร การวางแผนจัดอัตราก าลัง ทั้งสายผู้สอนและสาย
สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งระบบ การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรให้มี
ความโดดเด่น พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการใช้งานของ
หน่วยงาน ได้ผลลัพธ์การเรียนที่มีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรสายสอนให้ให้มี
สมรรถนะในการเรียนการสอนที่เน้นบูรณาการการวิจัยและให้นักศึกษา            
ร่วมวิจัย การวิเคราะห์ศักยภาพและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
อย่างรอบด้าน เพื่อทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยก าหนด
เป้าหมายในการ พลิกโฉม และมหาวิทยาลัยต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาความเป็นเลิศและ
แผนพลิกโฉมด้านตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential Indicator) ของการ
เป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ๓ เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น



แวดวงกำรศึกษำ
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มบส.เป็นเจ้าภาพ
ต้อนรบัและจัดการ
ประชุม (ทปอ.มรภ.)
๓๘ แห่ง ครัง้ท่ี ๕

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้ำภำพต้อนรับและ
จัดกำรประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งท่ี 5 
(160)/2564) มีอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง            
ทั่วประเทศ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ได้เข้าร่วม
ประชุมในรูปแบบ On-site และ Online ณ ห้องประชุม ชั้น 13 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่ ป ร ะ ชุ ม อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น า โ ด ย                      
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรูญ ถำวรจักร อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี ประธำนในท่ีประชุมฯ ได้มอบช่อดอกไม้เพ่ือแสดงความยินดี
กับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในโอกาสที่ได้รับการเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ 
"ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ .มรภ. )” 
และร่วมประชุมหารือเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือในการด าเนินงาน             
ตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ในที่ประชุมฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้น าเสนอโครงสร้าง            
การบริหารงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ แผนการ
ด าเนินงานและแนวทางการใช้งบประมาณปี 2565 เ พ่ือเตรียม               
ความพร้อมในการบริหารจัดการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีวาระส าคัญอื่น ๆ 
ในการประชุมคร้ังนี้ ได้แก่ การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model,
ความคืบหน้าด้านการพัฒนารูปแบบการผลิตครูของ มรภ. โครงการวิจัย
การพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป 
เ ร่ืองศาสตร์พระราชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ศตวรรษที่  21, 
การรายงานผลการด าเนินงานมูลนิธิคุรุอุปถัมภ์ และโครงการปฏิรูป
การศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ              
การท างานเพ่ือรองรับความต้องการของแรงงานการประชุมในคร้ังนี้              
ได้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือที่ เข้มแข็งของคณะอธิการบดีและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภฏั

.............



รู้ลึกกับสภำ

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                     ปีที่ ๖ ฉบับท่ี ๑2 ประจ ำเดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖4 11

มบส. รว่มกับ ทปอ. มรภ. น้อมถวายความอาลัยแด่
สมเด็จพระมหารชัมงัคลาจารย์ (ชว่ง วรปุญฺโญ)

อดีตเจ้าอาวาสวดัปากน ้า 

วันจันทร์ที่  27 ธันวาคม 2564 เ วลา 14.00 น . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) เป็นเจ้ำภำพ
สวดพระอภิธรรมอุทิศน้อมถวำยแด่ สมเด็จพระมหำ              
รัชมังคลำจำรย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้ำอำวำสวัดปำกน้ ำ 
โดยมี ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี มหำวิทยำลัย             
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประธำนที่ประชุมอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ. มรภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เข้าร่วมพิธี ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธ
ธรรมกาย เทพมงคล )  วัดปากน้ า  พระอารามหลวง 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำ



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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ 2565
ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 น าโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมท าบุญตักบาตร ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
และจัดประชุมคณาจารย์ และบุคลากร พร้อมมอบโล่ และเกียรติบัตรต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีของบุคลากร และในช่วงเย็นจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ ประจ าปี 2565 “หน้ำกำกสดใส             
ปีใหม่สุขใจ Style New Normal” ภายในงานมีการจับฉลากของขวัญปีใหม่พร้อมมอบรางวัล แก่ผู้ที่แต่งกายได้โดดเด่น และรับฟัง
การบรรเลงดนตรีพร้อมการแสดงต่างๆ  ณ ลานอเนกประสงค์ บริเวณอาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

โครงการอนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรมไทย สง่ท้ายปเีก่า ต้อนรบัปใีหม ่๒๕๖๕

กิจกรรมน ำควำมรู้

12    ปีที่ ๖ ฉบับท่ี ๑2 ประจ ำเดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

โครงการพฒันาบุคลากรส านักงานสภามหาวทิยาลัย

ส านักงานสภามหาวิทยาลยั จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท Chiangkhan Hill
จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเล็งเห็นถึงความส าคัญ             
ในการขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และมุ่งให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจส านักงาน            
สภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี เพื่อเป็น            
การเสริมทักษะ แนวคิดทางการบริหารงาน การจัดระบบความคิด เสริมสร้างทัศนคติ ความคิดเชิงบวกให้เป็นระบบ มีเหตุและผล 
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงจะมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานจริง


