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เฉลิมวันพระราช สมภพ
นบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระเมตตาปกเกล้าชาวสยาม

ทรงช่วยเหลือเอื้อสุขทุกเขตคาม ทรงติดตามขจัดภัยให้ประชา
พระอัจฉริยภาพซาบซึ้งตรึงตราจินตน์ กานท์กวิน ศิลปะพระศาสนา

ดนตรีไทยก้าวไปในโลกา เด็กถ่ินไกลได้วิชาพัฒนาตน
วาระวันพระราชสมภพ ขอน้อมนบเทพไทในทุกหน

อีกองค์พระรัตนตรัยโปรดได้ดล พรมงคลแด่พระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
๒ เมษายน ๒๕๖๕



ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการและฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม “โค้งสุดท้ายก่อนประกาศใช้เกณฑ์
ใหม่เต็มรูปแบบ” ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี   
เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีการบรรยาย การเสวนา และกิจกรรม ดังนี้

- การบรรยาย หัวข้อ “เตรียมความพร้อมสอบสอน” วิทยากรโดย ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าค า รองอธิการบดี
- การบรรยาย หัวข้อ “เตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ปี 2564” วิทยากรโดย ศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ที่ปรึกษาอธิการบดี
- การบรรยาย หัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี
- การบรรยาย หัวข้อ “การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูล Google Scholar” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม 

ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์
- การเสวนา หัวข้อ “เทคนิคการจัดท าผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ” วิทยากรโดย รศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา รองคณบดี              

คณะครุศาสตร์ และผศ.เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
- การเสวนา หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus” วิทยากรโดย รศ.ดร.ปฏิวิทย์                

ลอยพิมาย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ด าเนินรายการการ
เสวนาโดย รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี

- กิจกรรม “พี่เลี้ยงพบน้อง” มีการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดท าผลงานทางวิชาการ และการวางแผนการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ

ทั้งน้ี เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                     
จึงมีมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ ด้วยการตรวจคัดกรอง “COVID–19 Antigen Test 
Kit (ATK)” โดย ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ งานอนามัย มบส. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ก่อนการเดินทาง

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์



วันพุธท่ี 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวน
ยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม                
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต 
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และรองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด และ
คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย และ 
“ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม            
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕65 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 
๒๕65 มีมติในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้

+

อนุมัติแต่งตั้ง
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช ด ารง

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 7 มกราคม 2565

2) อาจารย์  ดร .ชัย วัฒน์  สุวรรณอ่อน ด ารงต าแหน่ ง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (8502)               
อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (850201) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14
ตุลาคม 2564

3) อาจารย์ ดร.สุริวัลย์ สุธรรม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

อนุมัติ บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา            
ว่าด้วย การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุมัติ การก าหนดสายงานหลักของหน่วยงานภายในส านักงาน
อธิการบดี จ านวน 5 กอง

4 ปีที่ 7 ฉบับท่ี 3 ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย

เรื่องน่ารู้จากสภา

อนุมัติ
1) งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เงินคืนทุนอุดหนุน ร้อยละ 10

(แหล่งทุนภายใน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เงินคืนทุนอุดหนุน ร้อยละ 10 

(แหล่งทุนภายนอก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เห็นชอบ การงดรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เห็นชอบ การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 
2562

2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับปี 
พ.ศ. 2563

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับปี 
พ.ศ. 2563 

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

จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย                                       ปีที่ 7 ฉบับท่ี 3 ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5          5

เรื่องน่ารู้จากสภา

อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาค         
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1 – 5) จ านวน 429 คน



วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ                       
จัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart University
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) “กิจกรรมการสร้าง                
องค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้
และพัฒนาตัวนักศึกษา ให้สามารถเป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพ สามารถ
ช่วยมหาวิทยาลัยเผยแพร่กิจกรรมและองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ที่ช่วย
สนับสนุนในการก้าวเข้าสู่ การเป็น Smart University ที่มีการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่มีมาตรฐานและ
สามารถให้การบริการในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีความสามารถในการน าความรู้และประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน วิทยากรโดย 
คุณบุษยมาศ ซองรัมย์  ผู้ สื่ อข่ าว นสพ .แนวหน้ า คุณช่อผกา                
วิริยานนท์ ผู้บริหารระดับสูง AU Communication คุณพรพจน์              
เทพสังข์ Content Creator ส านักสร้างสรรค์รายการ ThaiPBS
และคุณวุฒิพงษ์  วงษ์ชัยวัฒนกุล Creative Online ThaiPBS โดยมี 
ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ อาจารย์ 
ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าว
รายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม “กิจกรรม
การสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์” ณ อาคาร 6 ชั้น 15 และ
ผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน ZOOM

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 
ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม BB 203 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา น าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมลงนามความร่วมมือกับส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่การอนุรักษ์  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานคณะกรรมการส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยศาสตราจารย์ ดร.
สนิท อักษรแก้ว ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ และคณะผู้บริหาร
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) น าทีมโดยคุณสุวรรณา 
เตียรถ์สุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และ
คณะกรรมการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเข้าร่วม สืบเนื่องจากการหารือ
แนวทางความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา 
ท าให้รับทราบว่าองค์กรทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายการด าเนินงานที่สอดคล้องกัน อีกทั้งสามารถ
ร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) หรือ BEDO เป็นหน่วยงานที่มีทรัพยากร ทั้งบุคคล ฐานข้อมูล และ
เครื่องมือ ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นที่จะ
สามารถสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท าหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างดี

อีกทั้งด้วยกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2565 อ้างอิงถึงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมี
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงเชื่อมโยงการพัฒนาที่ยั่ งยืนของ
สหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2579) 
อีกทั้งยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.2564–
2570 โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจาพระยา จึงได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน(Sustainable Development) ซ่ึงถือเป็นประเด็นส าคัญ
ที่มหาวิทยาลัยและองค์กร/หน่วยงานต่างๆ ทั่วโลกก าลังตื่นตัวและให้ความส าคัญ เพื่อยุติ
ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สร้างความเท่าเทียมกันในทุกมิติให้เกิดขึ้น
ในสังคมโลกภายในระยะเวลา 10 ปี จากนี้เป็นต้นไป 

ดังนั้น ภายใต้ข้อตกลงความมือที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการ
ด าเนินกิจกรรมหลักร่วมกัน ดังนี้ (1) การจัดท าธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน 
(2) การอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร (3) การจัดท าระบบฐานข้อมูลโดยใช้ระบบ API และ (4) 
การจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable 
Development) โดยผู้เช่ียวชาญจาก The United Nations Development Programme
(UNDP) ในประเทศไทย 

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะน ามาซ่ึงการบรรลุวัตถุประสงค์ ยกระดับความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชวีภาพในระดับฐานราก โดยใช้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
BCG การบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลแบบ             
บูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมโดยเน้นการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้อย่างเป็นรูปธรรม



กิจกรรมน าความรู้

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

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ จัดพิธีเปิดห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง และพิธีบ าเพ็ญกุศล
แด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคาร 30 ชั้น 1 และผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วม พิธีเปิดห้องประชุมพระอาทิตย์
ชิงดวง และพิธีบ าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ด้วยการตรวจคัดกรอง “COVID–19 Antigen 
Test Kit (ATK)” โดย ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ งานอนามัย มบส. ณ อาคาร 30 ชั้น 1

8    ปีที่ 6 ฉบับท่ี ๓ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย

พิธีเปิดห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง
และพิธีบ าเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)


