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ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

14 กุมภาพันธ์ 2565 “วันราชภัฏ”

วันจันทร์ที่  14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรม “ วันราชภัฏ”
และพิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน 
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 และผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน ZOOM Meeting เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
“ราชภัฏ” และตราประจ ามหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ



ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจา้พระยา

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรับฟัง
สรุปผลการด าเนินงานยกระดับกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์เพื่อให้บัณฑิตครูมีสมรรถนะพร้อมรองรับปรับตัวส าหรับอนาคต 
และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ ประกอบด้วย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย และในบ่ายวันเดียวกัน 
ยังได้รับฟังแผนด าเนินการโครงการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประจ าปี 2565 ที่จะเสริมหนุนให้นักศึกษาทุกคนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การท างานร่วมกับผู้อื่น 
และการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และยังเปิดโอกาสที่ให้กลุ่มผู้น านักศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นการส่วนตัวเพื่อรับฟังเสียงสะท้อน
ด้านงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย



วันอาทิตย์ที่  20 กุมภาพันธ์  2565 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัด โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้น าเสนอแผนภาพรวมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า รองอธิการบดี น าเสนอผลการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ คณบดีทั้ง 7 คณะ น าเสนอผลงานที่โดดเด่นและแผนยุทธศาสตร์คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ              
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อปรับแผนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2565



ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยส าหรับหน่วยงานระดับคณะ
โครงการประชุมสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat)

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคณะครุศาสตร์
(1) ควรเพิ่มแผนพัฒนานักศึกษาด้านวิชาชีพให้ชัดเจน โดยเฉพาะการสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ควรสอบผ่านได้ 100% และควรทักท้วงไปยังคุรุสภากรณีการสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูที่ผู้เข้าสอบไม่ผ่านทั้งหมด เพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนข้อสอบ
ให้ตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

(2) ควรเพิ่มแผนพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาสอบบรรจุได้มากที่สุด โดยการให้
นักศึกษามีความพร้อมในการสอบและเข้าใจเทคนิคในการสอน

(3) เพิ่มแผนพัฒนาครูของครู คือ พัฒนาคณาจารย์คณะครุศาสตร์ให้เป็น
อาจารย์มืออาชีพ สอนเก่ง สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นต้นแบบอาจารย์
ที่จะสร้างครูให้ประเทศชาติ อาจารย์คณะครุศาสตร์ต้องเก่งวิชาการ ประเมินจาก
ผลงานหนังสือ ผลงานวิจัย หรือได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับชาติ

ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควรเพิ่มแผนพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ

คณาจารย์ จ านวน 63 คน ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
(2) ควรพัฒนาเพิ่มจ านวนวารสารในระดับนานาชาติ
(3) ควรจัดท าเล่มรวบรวมบทความจากการประชุม Conference 2022

โดยจัด Peer review ให้ถูกต้อง เพื่อให้คณาจารย์สามารถน าผลงานไปใช้ในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการได้

ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1) ควรเพิ่มแผนการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาให้ชัดเจน

โดยระบุชื่อโครงการและด าเนินการอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป เพื่อให้
บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของประเทศ

(2) ควรเพิ่มแผนให้นักศึกษาท างานหารายได้ระหวา่งเรียน อาทิ การเป็นผู้ช่วย
วิจัย ผู้ช่วยทดลองเก็บข้อมูลในโครงการ หรือน าความรู้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
เพื่อจ าหน่าย การท าอาหารเพื่อสุขภาพ การขายของออนไลน์ การปลูกผักในบ้าน   
ที่มีบริเวณจ ากัด 

ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
(1) คณะควรเป็นผู้น าในการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของนักศึกษาสามารถท างานได้ในศาสตร์
ทุกสาขาวิชาที่คณะรับผิดชอบ โดยมีแผนพัฒนาทักษะการท างานของนักศึกษาให้
ชัดเจน 

(2) ควรพัฒนาทักษะการเงินให้แก่นักศึกษา ให้รู้จักการหาเงิน การใช้และการ
ออม เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างหนี้สินจนเป็นภาระและปัญหาสังคม หากปลูกฝังให้
นักศึกษาใช้เงินเป็นก็เท่ากับช่วยทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้เป็นคนที่สร้าง
ความเจริญให้แก่ประเทศ

ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาวิทยาลัยการดนตรี
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ควรวางแผนพัฒนาทักษะครูดนตรีเป็นหลักสูตรระยะสั้น

Reskill/Upskill และสอดคล้องกับวิชาเลือกในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
โดยเปิดสอนในภาคฤดูร้อนและเชื่อมโยงกับระบบเทียบโอนหน่วยกิต (Credit 
Bank) เพื่อเทียบเคียงคุณวุฒิเพื่อศึกษาต่อในสาขานี้ได้ต่อไป

(2) ควรเป็นศูนย์กลางประสานงานส าหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการทางดนตรี 
ทั้งดนตรีไทยและสากล โดยจัดระบบการใช้เครื่องดนตรีและสถานที่ให้ถูกต้อง 
เพื่อให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน

ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

(1) ควรมีโครงการที่ชูประเด็นหลักทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให้เด่นชัดโดยบูรณาการทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้บุคคลภายนอกและกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนได้เข้าใจ
ศาสตร์ด้านนี้มากขึ้น

(2) ควรบูรณาการร่วมกับศาสตร์สาขาวิชาอื่น เช่น สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ จัดท าเมนูอาหารส าหรับผู้สูงอายุและให้ความรู้ในการใช้ยาเป็นอาหาร 
เป็นต้น

ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
(1) ควรมีแผนพัฒนาหลักสูตรส าหรับนักศึกษาต่างประเทศโดยเพิ่มการใช้

ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
(2) ควรมีวารสารวิชาการระดับนานาชาติและวารสารอิเล็กทรอนิกส์          

เพื่อรองรับผลงานของอาจารย์และนักศึกษา

รู้ลึกกับสภา

......

จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย                                       ปีที่ 7 ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 5



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม            
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕65 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 มีมติ           
ในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้

อนุมัติแต่ งตั้ ง  อาจารย์  ดร.สุภาภรณ์ คางค า ด ารงต าแหน่ ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เห็นชอบ การงดรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561)

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่ ว ไป 
ฉบับปี พ.ศ. 2562

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560

เห็นชอบ การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
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เรื่องน่ารู้จากสภา

เห็นชอบ การจัดกลุ่มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม

เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
เชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



เห็นชอบ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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เห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการและการจัดการโซ่อุปทาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่องน่ารู้จากสภา

เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมออโตเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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 าความรู้
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พิธีเปิดอาคารหอพักช่อชงโคอู่ทองทวารวดี อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด
อาคารหอพักช่อชงโคอู่ทองทวารวดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี คุณณัฐภัทร สุวรรณประทีป 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาทวารวดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารหอพักช่อชงโคอู่ทองทวารวดี อ าเภออูท่อง จังหวัดสุพรรณบุรี


