


วันศุกร์ที่  ๘ เมษายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
พร้อมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ไทย โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยา               
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)



มบส. ติดอาวธุ 
อาจารยท์ีป่รกึษาราชภฏั 
“โค้ช วิศวกรสังคม” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรม
ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาราชภัฏ เป็น “โค้ช วิศวกรสังคม” เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา เกิดนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน 
ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๘ - ๒๐, ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา Soft Skills 
นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) โดยทางมบส.           
เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ซ่ึงมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏ (มรภ.) ต่าง ๆ เข้าร่วมจ านวนมาก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  (มรธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัม ภ์  (มรวอ . )  มหาวิทยาลั ย ราช ภัฏเทพสตรี  (มรท . )            
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (มรรพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์  (มรร . )  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (มรม.) และ มบส.

ซ่ึงโครงการอบรมดังกล่าว ต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีความรู้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการให้ค าปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ
สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ นักศึกษาได้หรือเราอาจจะเรียกอาจารย์           
ที่ปรึกษาว่าเป็น “โค้ชวิศวกรสังคม” ก็ได้

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวว่า “ทักษะวิศวกรสังคม” (Social Engineer Skills)
เป็นการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  ๒๑ และเป็นทักษะเฉพาะของนัก ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการปลูกฝัง อบรม ให้ความรู้ ผ่านกระบวนการคิด 
วิเคราะห์เชิงเหตุผล ค้นหาปัญหาที่แท้จริง คิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงสร้างสรรค์ 
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และลงมือท าอย่างมีระบบแบบแผนขั้นตอน
ตามหลักวิชา ซ่ึงที่ผ่านมาส านักกิจการนักศึกษา มบส. ได้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
วิศวกรสังคม ทั้งทางด้านให้ความรู้ด้านวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษา และจัด
โครงการอบรมแม่ไก่วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์และกลุ่ม
ภาคกลางภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษา
วิศวกรสังคมได้น าองค์ความรู้ ไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ ในการลงชุมชน          
ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ตลอดจนพัฒนาบัณฑิต มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยคุณลักษณะ 
๔ ประการ คือ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง             
๓) มีงานท า มีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย

“สิ่งที่คาดหวังจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าอบรมคือสามารถน า soft skill
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมไปใช้ในการสนับสนุน แนะให้ค าปรึกษาในการลง
พื้นที่ เพื่อก าหนดเครื่องมือหรือค าแนะน าต่อวิศวกรสังคม มีเครือข่ายอาจารย์    
ที่ปรึกษาเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาวิศวกรสังคม กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ลงสู่ชุมชนโดยผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม และเกิดความร่วมมือจากเครือข่าย
ชุมชน เพื่อเกิดนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายต่อไป”
ผศ.ดร.ลินดา กล่าว



วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว   
รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้าร่วม พิธีเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อน้อมร าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
และเทิดพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช"            
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์         
ทุกพระองค์ ทรงท านุบ ารุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุก ๆ ด้าน 
สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ ๒๔๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และ          
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมทั้งยังช่วย
สนับสนุนสินค้าของชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ก าหนดจัดกิจกรรม     
ใน ๙ พื้นที่หลัก และ ๒๐ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รอบเกาะรัตนโกสินทร์            
เขตพระนคร ของกรุงเทพฯ โดยโซนเท่ียวงานวัด ท่องวิถีถิ่นชุมชน ณ วัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร มีกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล กิจกรรม "สองน่องท่องวัดยามเย็น 
เห็นวัดยามค่ าคืน" สารพันอาหารย่านกะดีจีน - คลองสาน และการประกวดละครชาตรี
เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งคุณดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และคุณอิทธิพล   
คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน
ดังกล่าว พร้อมทั้งรับชมการแสดง ชุด “สายน้ าแห่งวัฒนธรรม” ณ วัดประยุรวงศาวาส 
วรวิหาร กรุงเทพมหานคร



วันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับวัดประยุรวงศาวาส 
วรวิหาร และสภาวัฒนธรรม ๑๕ เขตฝั่งธนบุรี จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู 
ศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงาม
ให้คงอยู่ ซ่ึงได้รับเกียรติจาก ครูบุญเลิศ นาจพินิจ ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง ปี ๒๕๓๙ เป็นผู้ประกอบพิธี และได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูศิลปวัฒนธรรม           
ฝั่งธนบุรี ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร







วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(Thailand Acadamy of Social Sciences, Humanities and Arts : 
TASSHA) หรือ "ธัชชา" และเรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา การผลิตและการพัฒนาครู โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานประชุมสัมมนาฯ 
พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เข้าร่วมการประชุมและ           
ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนา
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ           
ณ หอปรัชญารัชกาลท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการส่งเสริมขับเคลื่อนโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ สนับสนุนงานวิชาการ
ท่ีน าไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ เชื่อมโยงองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคม ท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่
การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของ
คนในท้องถิ่น

ท้ังน้ี โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศิลปกรรมของประเทศ หรือ “ธัชชา” เป็นการขับเคลื่อนโครงการ          
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)              
ในการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของประเทศด้วยสหวิทยาการ ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ โดยมี            
วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities 
and Arts: TASSHA) หรือ “ธัชชา” เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการ
วิจัยและพัฒนาบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์ของประเทศ ไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติ ธัชชาจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการวิจัยพัฒนาสาขา
สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และการบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ          
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
ซ่ึงจะน ามาสู่การแก้ปัญหาแบบองค์รวม การสร้างเทคนิค องค์ความรู้ 
การพัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีเชื่อมโยงสอดคล้องกับความ เปลี่ยนแปลง    
ของโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยจะขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากร            
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไปสู่           
การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนผ่านการ
เชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับภูมิภาคและโลกต่อไป 

การประชมุสมัมนา เรื่อง การขบัเคลื่อน          
การพัฒนาวทิยสถานด้านสงัคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตรแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือ "ธัชชา" 



ครุศาสตร์ มบส.พอใจเด็กเก่งภาษาไทย สอบผ่าน
ครูผู้ช่วยและสอบขอตั๋วครูจ านวนมาก “เพ็ญพร”           
เผยเหตุสอบผ่านมากติวก่อนจบ เด็กราชภัฏขยันและย้ า
จบแล้วต้องท างานบ้านเกิด

ดร . เ พ็ญพร  ทอ งค า สุ ก  คณบ ดีคณะครุ ศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า  
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปี 2564 ผลปรากฏว่า
ภาพรวมการสอบมีผู้สมัครกว่า 175,403 คน ต าแหน่งว่าง 
11,877 อัตรา 71 กลุ่มวิชา มีผู้ผ่านการสอบภาค ก และภาค ข 
จ านวน 40,737 คน คิดเป็น 28.31 % ของผู้เข้าสอบ ขณะที่
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มบส.ผ่านการสอบ จ านวน 238 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.97 จากนักศึกษา มบส. เข้าสอบ จ านวน 248 คน 
อย่างไรก็ตามถือว่านักศึกษาของมบส.ก็เก่งทีส่ามารถสอบผ่านต าแหน่ง
ครูผู้ ช่วย ของ สพฐ.ได้จ านวนมาก ถ้าเทียบกับจ านวนผู้ผ่าน          
การสอบจากทั่วประเทศ และที่ผ่านมานักศึกษาของเราก็สามารถ
สอบผ่านต าแหน่งดังกล่าวได้จ านวนมากมาตลอด

ดร.เพ็ญพร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในการสอบและ
ประ เมิ นสมร รถนะทา งวิ ช า ชีพครู  ด้ า นคว ามรู้ แ ล ะ
ประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูครั้ งที่  1 
ประจ าปี 2565 ของนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ มบส. ผล
ปรากฏว่า มีศึกษาสมัครเข้าสอบ 590 คน ผ่านการสอบ 4 
วิชา จ านวน 136 คน เมื่อแยกตามรายวิชา พบว่าวิชา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสอบผ่าน 479 คน วิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 551 คน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 
188 คน และวิชาชีพครู 289 คน ทั้งนี้เมื่อมาดูรายวิชาที่
นักศึกษา มบส.สอบผ่านมากที่สุดจะเป็นวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารจ านวน 551 คน

“ส่วนเหตุผลที่ท าให้เด็กราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สามารถสอบครูผู้ ช่วยและสอบขอตั๋วครูผ่านจ านวนมาก 
เนื่องจากนโยบายของ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี 
มบส.ที่สนับสนุนให้มีการทบทวนความรู้ให้แก่เด็กก่อนส าเร็จ
การศึกษา พร้อมให้ความส าคัญกับการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นทางคณะครุศาสตร์ จึงจัดกิจกรรม
อบรมให้แก่นักศึกษาทางด้านครูก่อนจบ ขณะเดียวกัน
นักศึกษาราชภัฏก็เป็นเด็กท่ีขยัน แสวงหาความรู้  ทักษะ          
ที่จ าเป็นตลอดเวลา ที่ส าคัญช่วงที่ เรียนมหาวิทยาลัยจะ
พยายามบ่มเพาะนักศึกษาทุกคนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว
จะต้องน าองค์ความรู้ทีไ่ด้เรียนมาไปพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น
ของตนเอง โดยการบรรจุรับราชการ หรือกลับไปท างาน     
ในภูมิล าเนาของตนเอง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสร้างแรง
บันดาลใจว่าครูทุกคนต้องเก่งภาษาไทยด้วย อย่างไรก็ตามการ
ที่นักศึกษา มบส.สามารถสอบบรรจุครูได้เป็นจ านวนมากถือ
เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยด้วย” ดร.เพ็ญพร กล่าว.

ปลื้มนักศึกษาครู มบส.เก่ง
ภาษาไทย-สอบผ่านครูผู้ช่วย

จ านวนมาก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : education4plus ๑๗ เมษายน 2565



อว.ครบ 3 ปีตั้งกระทรวง ผลงานการปฏิรูปของพล .อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา “เอนก” ชูการปฏิรูปและการเรียนรู้ท่ีไม่หยุดน่ิง 
เร่งผลิตวิศวกรพันธุ์ใหม่ 1 หมื่นคนตามความต้องการของนักลงทุน
เพ่ือไปท างานท่ีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
หรือ EEC ขณะที่  “ปลัดสิริฤกษ์” ชี้  การปฏิรูปการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมท าให้เห็นอนาคตของประเทศ              
อย่างแท้จริง 

เมื่ อวันอั งคาร ท่ี  2 พฤษภาคม 2565 กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน  “อว. ครบ 
3 ปี แห่งความส าเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม” มี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. 
เป็นประธานและมีบุคคลท่ีมีความส าคัญเข้าร่วมจ านวนมาก อาทิ 
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
อดีต รมว.อว. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีต รมว.ศึกษาธิการ 
ศ.นพ.อุดม คชินทร อดีต รมช.ศึกษาธิการ เข้าร่วม รวมท้ัง ศ.นพ.           
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. พร้อมผู้บริหาร อว. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
กระทรวงฯ จนถึงปัจจุบัน 

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า อว.ถือเป็นกระทรวงท่ีใหญ่มาก          
มี งบประมาณอันดับ  5  - 6 ของบรรดากระทรวง ท้ังหลาย              
มีศาสตราจารย์หลายพันคน มีดอกเตอร์หลายหมื่นคนและมีคน
คุณภาพมากมาย 3 ปีท่ีผ่านมา อว.มีผลงานท่ีมากมายจนเราเองก็คาด
ไม่ถึง เปรียบเป็นรถ ก็วิ่งได้เร็วมาก ท่ีส าคัญ อว. คือผลงานของรัฐบาล 
โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีสนับสนุนให้
เกิดกระทรวงน้ีขึ้น ขณะท่ีผลงานการปฎิรูปอุดมศึกษา เราได้แบ่ง
มหาวิทยาลัยออกเป็น 5 กลุ่ม

แต่ละกลุ่มเก่งในด้านของตนเอง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาพื้นท่ีและท้องถิ่น โดยมี อาจารย์และนักศึกษาบวกกับ
ความรู้มาร่วมกันพัฒนาเชิงพื้นท่ี ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชนซ่ึงสามารถน าไปใช้
ได้ทันที นอกจากน้ัน ยังมีการเพิ่มแนวทางการขอต าแหน่งวิชาการ
เพิ่มเติม จากท่ีใช้เฉพาะงานวิจัยและต าราวิชาการ วันน้ีมีการเพิ่ม
ช่องทางให้สามารถใช้ผลงานศิลปะ ใช้ผลงานนวัตกรรม  ไปขอ
ต าแหน่งวิชาการได้ ดังน้ัน ชาวมหาวิทยาลัยต้องตื่นตัว ต้องรู้ประเภท
ท่ีตนเองเก่ง และรู้ว่าจะเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการในแบบท่ีตนเก่งอย่างไร 

“เราท าหลักสูตรแซนบอกซ์ (Sandbox) เพื่อให้เท่าทันโลก 
ตามความเปลี่ยนแปลงของโลก หลักสูตรใหม่ๆ อาจขัดกับเกณฑ์        
เดิม ๆ ก็สามารถใช้กลไกการจัดการศึกษาท่ีต่างจากมาตรฐานเดิม 
ยกเว้นเกณฑ์เดิม ๆ ได้ เช่น ให้เรียนจบได้เร็วขึ้น หรือให้เรียนกับคนท่ี
ไม่ใช่ดอกเตอร์ได้ ให้เรียนท่ีโรงงานได้ ตามความต้องการของเอกชน 
ขณะน้ีเราก าลังผลิตวิศวกรพันธุ์ใหม่ 1 หมื่นคน และนักวิทยาศาสตร์ 
1 หมื่นคนตามความต้องการของนักลงทุนเพื่อให้ไปท างานท่ีโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC” ศ.(พิเศษ) 
ดร.เอนก กล่าวและว่า ขณะท่ีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ มีผลงาน
มากมาย เช่น เครื่องโทคาแมค หรือดวงอาทิตย์จ าลอง ซ่ึงจะผลิต
นิวเคลียร์ฟิวชั่น หรือพลังงานสะอาดให้ประเทศในอนาคต และมีท่ี
ไทยเพียงท่ีเดียวในอาเซียน เราก าลังจะมีเครื่องซินโครตรอน เครื่องท่ี 
2 ระดับพลังงาน 3GeV แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกฝีมือ
นักวิจัยไทย เราพยายามให้คนไทยท าเองให้มาก ไม่ใช่การซ้ือของ
ทันสมัยมาใช้จากต่างประเทศ เรามีปรากฎการณ์เหมือนญี่ปุ่นเกาหลี
ในวันท่ีก าลังพัฒนา เพื่อท่ีจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองได้ นอกจากน้ัน 
เราจะมีโครงการส่งดาวเทียมไปโคจรแบดวงจันทร์ได้ใน 6 - 7 ปี      
มีเด็กรุ่นใหม่อายุ 30 - 40 ปี จากทุกภาคของไทยไปร่วมวิจัย ท าให้
คนไทยเห็นว่า คนไทยเก่ง ไม่จมอยู่กับการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไป
เรื่อย ๆ แต่เราจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาได้ เราไม่ได้เก่งแต่ด้านศิลปะ 
แต่เราเก่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย 

ด้าน ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรง ศิวิ ไล ปลัด อว .กล่าวว่า  การ             
ปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ อว .           
ท าให้เห็นอนาคตของประเทศอย่างแท้จริง เป็นครั้งแรกท่ีเห็นการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะท่ี
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการปฏิรูปเริ่มผลิดอกออกผล 
โดย เฉพาะการส่ ง เสริ มการใช้ประ โยชน์จากงานวิจั ย ทุกมิติ            
โดยได้จัดท า พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม  
ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีสนับสนุนให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยท่ีได้รับทุนจาก
หน่วยงานของรัฐได้สิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัย และนวัตกรรม         
ท่ีเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของผู้รับทุนเองได้ นอกจากน้ี ยังให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ไทยโดยเฉพาะเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมได้เองอีกด้วย

งาน “อว.ครบ ๓ ปี แห่งความส าเร็จ
ในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม” 

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ ์งานเลขานุการ และ www.mhesi.go.th



วันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ผศ.ดร.ลินดา
เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าคณะผู้บริหาร และ
คณะท างานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) เข้าประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดบทเรียนโครงการ U2T และกล่าวตอนรับ ผู้แทนจากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) น าโดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการอุดมศึกษาฯ และคณะกรรมการอ านวยการ        
ถอดบทเรียนโครงการ U2T ณ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าว
รายงานภาพรวมผลการด าเนินการโครงการ U2T และแนวทางการบริหารจัดการ
โครงการฯ ท่ีอยู่ภายใต้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จ านวนรวม 40 ต าบล ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และ
สุพรรณบุรี

ซ่ึงในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งน้ี ผศ.ดร.อมรรัตน์ ค าบุญ อาจารย์     
ผู้รับผิดชอบแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายใต้โมเดล 1 Area 1 Lecturer 
(1A1L) และคณะท างานได้กล่าวรายงานผลการด าเนินงานพื้นท่ีแขวงบางยี่เรือ โดยมุ่ง
พัฒนาเสริมสร้างอาชีพใหม่โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า
ในชุมชน ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชนแขวงบางยี่เรือ นอกจากน้ียังได้น า
คณะกรรมการถอดบทเรียนโครงการ U2T เยี่ยมชมบูธผลงานท่ีเกิดจากการด าเนินงาน
อาทิ ผลิตภัณฑ์ขนมบดิน ยาสุมสมุนไพร ยาดมสมุนไพรผสมกัญชา โรงเพาะเห็ด
อัจฉริยะ สวนสมุนไพรชุมชน และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากชุมชนใกล้เคียง

สุดท้ายคณะกรรมการถอดบทเรียนฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้น าชุมชน
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปผลลัพธ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน           
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ีแขวงบางยี่เรือต่อไป

มบส. รับการตรวจตดิตาม
ผลการด าเนินงานโครงการ U2T

จากกระทรวง อว.



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

ส านักกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRUDANCE4MAN) ที่ได้รับ 2 
รางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Cheer Dance Double รุ่นอายุ 18 - 25 ปี จ านวน 2 ทีม และได้รับรางวัลท้ังสองทีม ในการแข่งขัน 
The 17th Thailand National Cheerleading Championship (TNCC ครั้งท่ี 17)

รางวัลชนะเลิศ Cheer Dance Double รุ่น 18 - 25 ปี
นางสาวอริสรา ชวนจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก
นายปิยนนท์ เต็งเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Cheer Dance Double รุ่น 18 - 25 ปี
นายสุรชัย นิลขลัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก
นางสาวณัฐกานต์ นิวงษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก

การเข้าร่วมการแข่งขัน Cheer Dance Double รุ่นอายุ ๑๘ – ๒๕ ปี 


