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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความ          
มีวินัย ครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรักความ
สามัคคีและวินัยของชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา / หลักสูตร 
ซึ่งการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวิทยากรที่เป็นบุคคลส าคัญด้านการ
อุดมศึกษา คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรง ศิวิไล 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บรรยายหัวข้อ ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ ภายใต้กฎกระทรวงที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทโลก 
และมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย โดยมีประเด็นหลัก ได้แก่ การเตรียมความพร้อม
และสร้างความเข้าใจเพื่อการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
ผลงานในฐานข้อมูล Scopus และการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ 
Dig i tal  Univers i ty และเกณฑ์แบบใหม่ในการประเมินตนเอง 
ความส าคัญและแนวทางความร่วมมือเพื่อการด าเนินงานส าหรับการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การประเมินการก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้วยระบบ UCLAS ทั้งนี้ 
นอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ได้มีการประชุมสัมมนา
ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ อีกด้วย 
เพื่อทบทวนนโยบายและการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
บริบทในปัจจุบัน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับ
นโยบาย ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ และฝ่ายตรวจสอบ ได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน
ของตนเองภายใต้ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของโลก





1. การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Re invent ing  Un ive r s i t y  มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัวโดยเร็ว                 
จาก Trend ที่เห็นการเขียนแผนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ 
ประเทศไทย การ Reinventing University ได้แก่ 

๑) มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น สมรรถนะของบัณฑิต  
ต้องเน้น Outcome Based Education บัณฑิตลงมือท าเป็นและตรงกับความสอดคล้องของปัญหาของ
ประเทศ 

๒) เน้นความเป็นนานาชาติ มีบทบาทเครือข่ายนานาชาติให้ชาวต่างชาติมาเรียนเพื่อให้เกิด
การยอมรับคุณภาพในระดับสากล มีใบรับรองครูภาษาอังกฤษ มีบทบาทของการเรียนรู้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ตลอดเวลา มีบทบาทการแก้ไขปัญหาประเทศ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของประเทศไทย 

๓) เน้นการพลิกฟื้น พลิกโฉมเพื่อประเทศไทย เมื่อท างานวิจัยและบริการวิชาการต้องมุ่งเป้า 
ไปสู่การแก้ไขปัญหาทอ้งถิน่ และแก้ไขปัญหาวชิาชพี เมื่ออาจารย์ท างานวิชาการที่มีประโยชน์ให้นักศึกษา 
เข้าไปมีส่วนร่วมจากการเรียนรู้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจากการท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์ เน้นการ
ประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) 

๔) เน้นการท างานเป็นเครือข่าย โดยหาพันธมิตรจากภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่เชี่ยวชาญและเชิญมาเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ เพื่อให้ความรู้จะท าให้บัณฑิตเก่ง

2. ประเด็นส าคัญในการพัฒนาเชิงวิชาการ ต้องมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคมที่เกี่ยวข้อง 

๑) การพัฒนาหลักสูตร พบว่าการเขียน Pain Point ยังไม่ตอบโจทย์วิชาชีพอุตสาหกรรม 
๒) การพิจารณาหลักสูตร ควรสร้างจุดเด่นของหลักสูตรและสร้างความแตกต่างอย่างเป็น

รูปธรรม ควรมีกลไกให้ทุกคณะท าหลักสูตรได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อนท าต้องรู้ Pain Point รู้คู่แข่ง มีจุด
โดดเด่น สร้างความแตกต่าง 

๓) Demand Dr iven แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่มองเห็นความส าคัญชัดเจน 
โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา Demand ของประเทศ และประเภทที่มองไม่เห็น ต้องมีการ
กระตุ้นจึงเกิด Demand ขึ้นมาด้วยวิธีการบางอย่าง เพื่อสร้างสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต 



๔) การเขียนสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับอนาคตต้องตรงกับความ
ต้องการของนายจ้าง ลูกจ้าง และมีความชัดเจน ควรสร้างหน่วยงานสนับสนุน
ในการเขียนสมรรถนะให้กับคณะ และบูรณาการในการเขียนสมรรถนะร่วมกัน

3. กระบวนการหลัก ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย 
1) การหาผู้เรียนที่ใช่ การสร้างบัณฑิตที่ใช่ โดยเริ่มจากสมรรถนะ

ของผู้เรียนที่พึงประสงค์ และหาผู้เรียนที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมจากนักเรียน         
ในโรงเรียนมัธยม หากระบวนการทดสอบ คัดเลือก หรือสะท้อนถึงสมรรรถนะ
ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

2) ผู้สอนต้องใช่ สอนให้นักศึกษาคิดเป็นท าเป็น จบแล้วต้อง
ท างานได้มีศักยภาพต่อยอดได้ โดยหาผู้รู้ในระดับประเทศมาสอนและอาจารย์
ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษา 

3) กระบวนการเรียนรู้ที่ใช่ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการเรียนรู้ต้อง
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล เรียนรู้กระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา ต้องรู้ว่ากระบวนการนี้อยู่ในส่วนใดของหลักสูตร เพื่อบูรณาการว่า
สิ่งใดมีแล้วไม่ต้องมีมากเกินไป

4. การน าเรื่อง Objective Key Result (OKR) มาใช้ให้มากขึ้น ซึ่งจะมี
กลไกสนับสนุนเพื่อช่วยแก้ปัญหาการท างาน ผู้เรียนสามารถเรียนในภาคเรียน
ใดก็ได้สามารถเก็บหน่วยกิตได้ทั้งหมด เรียนได้โดยไม่ปิด ภาคเรียน ผู้เรียน
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

5. การหารายได้โดยตั้ง Hold ing Company มหาวิทยาลัยถือหุ้นใน 
Holding Company เพื่อจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 

6. การเขียนสมรรถนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อออกแบบ
กระบวนการ Mapping ให้ได้ว่าการบูรณาการหลักควรอยู่ในส่วนใดของ
หลักสูตรท้ังในและนอกห้องเรียน 

7. การศึกษาความต้องการของตลาดว่าต้องการบุคลากรอย่างไรเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ หลักสูตรที่มีสาขาเดียวอาจไม่ประสบ
ความส าเร็จ ควรมีการควบรวม ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา เรียน ๔ ปี          
การเรียนภาษาต้องเรียนรู้วัฒนธรรม พื้นฐานอนาคตเป็นพื้นฐานส าคัญในการ
ปฏิบัติงาน 

8. การพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อยให้ไปสอนในหลักสูตรที่มี
ผู้เรียนมาก พัฒนาความรู้ของอาจารย์ที่มีผู้เรียนน้อยไปเปิดหลักสูตรใหม่แบบ
บูรณาการ หรือเปิดหลักสูตรระยะสั้น การท างานวิจัยกับงานบริการวิชาการ           
ไปด้วยกัน ท าการท่องเท่ียวเป็นทุนวิจัย โดยมีศิลปะดนตรีเป็นฐานรากที่ส าคัญ 
พัฒนาคน ให้มี EQ ดีขึ้นโดยใช้ศิลปะดนตรี 

9. คณะครุศาสตร์ควรเป็นผู้น าในการหานักศึกษาให้กับทุกคณะในเชิงรุก 
โดยมีเครือข่ายศิษย์เก่า ครู แนะแนวจากโรงเรียนต่าง ๆ 

10. การมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีควรมีการเรียนข้ามคณะได้ 

11. การด าเนินการเรื่อง Ranking University และการเป็นมหาวิทยาลัย            
สีเขียว ส านักงานสีเขียว 

12. การพัฒนาวิชาการบุคคลที่มีความส าคัญท าให้การพัฒนาวิชาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไป มี ๔ กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ฝ่ายสนับสนุน 
ต้องประสานงานกันอย่างดีที่สุด โดยมีปัจจัยส าคัญ คือ การมีทัศนคติที่เปิด
กว้าง ปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความแตกต่ าง เป็นผู้ให้มีบุคลิกภาพที่ดี 
มีความรู้รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน มีความสามัคคีมีความ
เคารพในความแตกต่าง มีการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน มีเป้าหมายเดียวกัน 
จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า

13. การพัฒนาวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร มาตรฐาน จึงจ าเป็นต้องยึด
มาตรฐานที่เป็นกฎหมาย หลักการ ทั้งนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร 
มากนัก เช่น ๕๐ ห้องเรียน ๕๐ สถานประกอบการ ท างานครึ่งวันมาเรียนครึ่งวัน 
อาจารย์เข้าไปศึกษาดูงานในโรงงาน เป็นต้น

14. สิ่งส าคัญในการพัฒนาวิชาการภายใต้กฎกระทรวงคือเรื่องความร่วมมือ
หรือเครือข่าย โดยสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐ มหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกับองค์กรรัฐอื่น ส่วนความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับองค์กรเอกชนท าแล้วแต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม

15. การพัฒนาหลักสูตรไม่ใช่เพียงองค์กรภายในเท่านั้น ควรเป็นองค์กร
ภายนอกและอย่างน้อยในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงความร่วมมือระหว่างประเทศจะชว่ย
ให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างประเทศ  

16. การเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้มากขึ้น โดยเก็บค่าอบรมไม่มากนัก 
เช่น การใช้แอปพลิเคชันในมือถือ การพูดภาษาอังกฤษให้ชัดเจน การใช้ค า           
ควบกล้ า อาจเริ่มโดยการอบรมอาจารย์ของมหาวิทยาลัยก่อน ทุกคณะสามารถ
คิดโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมแก่นักศึกษาและบุคคลภายนอก 

17. แนวทางพัฒนาเชิงวิชาการจะต้องท างานร่วมกัน ต้องใช้กระบวน
ความคิดที่เป็นระบบ มองรอบข้างอย่างรอบคอบ ท างานร่วมกันให้ตรงกับ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้เพื่อให้ได้ผลของความคิด และน าผลของ
ความคิดไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม 

18. จุดเด่นของมหาวิทยาลัย คือ ในอดีต มบส. อยู่ในแวดวงวิทยาลัยครู           
มีผู้เรียนอันดับ ๑ ของ จังหวัดมาเรียนและกลับไปเป็นบุคลากรส าคัญของประเทศ 
และมีคนเป็นอธิการบดีหลายมหาวิทยาลัย 

19. มหาวิทยาลัยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน หลักสูตรจะดีเพียงใดแต่อาจไม่
ตรงใจของนักศึกษา ดังนั้น จึงควรผลิตหลักสูตรให้ตรงใจของนักศึกษา 

20. กระบวนการศึกษา ควรมีกระบวนการเรียนรู้บุคคลและสังคม             
เน้นคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ มีกระบวนการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรม ซ่ึงเป็นผลจากประสบการณ์ที่ ได้รับจากการอบรม สั่ งสอน               
มีกระบวนการบริหารจัดการวิชาการเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และมีกระบวนการ
หาทุนเพื่อหารายได้ 

21. การมีการคิดเชิงระบบ คิดต่อยอด คิดนอกกรอบ น าบริบททางการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรมมาพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมี
คุณภาพ 

22. หลักสูตรสหวิทยาการในต่างประเทศ หลายมหาวิทยาลัยเป็นหลักสูตร
ยอดนิยม ในระยะ ๑๐ ปีที่  ผ่านมา มหาวิทยาลัย Top 10 ก็มีหลักสูตร 
สหวิทยาการ เช่น มีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลโนเบลมาสอน ดังนั้น คณะต่าง ๆ ควรน า
หลักสูตรมาบูรณาการร่วมกัน 

23. การจัดท าหลักสูตร Non degree และสร้างกลไกให้ขับเคลื่อนอย่างเร็ว 
มีผู้รับผิดชอบ มีแผนด าเนินการ มีการหางบประมาณในการสร้างวิชาการ และ 
Brand ให้เกิดขึ้น ทุกหลักสูตรมีหน้าที่ปรับการเรียน การสอนภายในไว้ส าหรับ
อนาคต มาตรฐานคือหลักสูตรที่ยังไม่ปรับต้องรับผิดชอบร่วมกัน ก ากับมาตรฐาน 
ด้วย Outcome Based Learning น าอาจารย์จากภายนอกมาร่วมสอน ร้อยละ ๘๐ 

24. การรื้อฟื้นโรงเรียนฝึกหัดครูและมีการจัดอบรมให้กับหน่วยงาน อปท.
ของประเทศ วางรากฐาน R&D เป็นแหล่งงบประมาณ 

25. การท างานร่วมกัน ผนึกก าลังท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
และรวดเร็ว บริหารงาน แบบโครงการ น าความถนัดเชี่ยวชาญด้านวิชาการมา
สอดแทรกกับการท างานเพื่อให้เห็น Business Model สร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้เรียนในการท างานและหาเงิน โดยมีอาจารย์เป็นต้นแบบในการหารายได้          
น านักศึกษา เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทุกด้านให้ อปท. ทั่วประเทศ 



เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า จากความมุ่งม่ันในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในปี 2022 ตนจึงได้มอบหมาย 
ให้ ผศ.ดร.หน่ึงฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ ช่วยอธิการบดี มบส. ไปด าเนินการขับเคลื่อน
มหาวิ ทยาลั ยสี เขี ยวตามหลั กเกณฑ์การจัดอั นดั บมหาวิ ทยาลั ยสี เขี ยวโลก                  
(UI GreenMetric World University Rankings) สถาบันจัดอันดับสถาบันการศึกษา
สี เขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมระดับโลก ซึ่ งเป็นที่ รู้จักในฐานะการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียว ที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัย
อินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) ซึ่งเริ่มต้นการจัดอันดับมาตั้งแต่ปี 2010
จนถึงปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับ จ านวน 959 สถาบัน

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไป มบส.ยังได้เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
พลังงานและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม           
เข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และทุกกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์             
ของมหาวิทยาลัย มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การจัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดการการใช้พลังงาน การจัดการของเสีย การใช้ทรัพยากรน้ า            
การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็น
สถานที่ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน เกิดการ
ท างานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานอันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของชาติ นอกจากน้ีการด าเนิน
โครงการ Green University จะเป็นหน่ึงในกลไกส าคัญที่ช่วยท าให้ประเทศไทยบรรลุ
เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 ตามนโยบายของการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“เม่ือเร็ว ๆ น้ี ดิฉันยังได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนา            
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) และการพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ตามหลักการพัฒนาของสหประชาชาติ 
เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) 17 เป้าหมายขององค์การ
สหประชาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหา          
ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข ที่โลกก าลังเผชิญอยู่ 
และเพื่อส่งเสริมแนวคิด “ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่ส าคัญส่งเสริมให้คณะและ
หน่วยงานสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา เน่ืองจากโลกยุคปัจจุบันท่ีมีการเช่ือมต่อ
กันมากขึ้นและมหาวิทยาลัยไม่สามารถอยู่ ได้โดยล าพัง จึงต้องสร้างเครือข่าย               
ความร่วมมือ รวมถึงการให้ความส าคัญกับการแบ่งปันความคิดและสนับสนุน
นวัตกรรมเพื่อพัฒนางานวิจัยและวิชาการจากทุกภาคส่วนทั่วโลกให้เติมโตอย่างยั่งยืน
ด้วย” ผศ.ดร.ลินดา กล่าว

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
น าองค์กรก้าวเข้าสู่  Green University
พัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมสร้างเครือข่าย           
ให้ความส าคัญการแบ่งปันความคิดและ
สนับสนุนนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัย
และวิชาการอย่างเต็มที่

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา  อธิการบดี
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์ ออนไลน์



วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ส านักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) น าโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี จัดการประชุมวิชาการเน่ือง            
ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผ่านระบบ ZOOM ซ่ึงกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงเช้า การปาฐกถา หัวข้อ “การบรูณาการในการท างาน” โดย ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา และการเสวนาวิชาการ เรื่อง “บทบาท            
สหวิทยาการในการพลิกโฉมประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน " วิทยากรโดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                           
ในคณะกรรมการสหวิทยการเพื่อการวิจัยและพัฒนาและอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ราชบัณฑิต ส านักวิทยาศาสตร์และ
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร .พิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง นายสน่ัน อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร .สุภัทร จ าปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคุณอมร               
ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด( มหาชน) และช่วงบ่าย เป็นการน าเสนอผลงานวิจัยแบบสหวิทยาการ ทั้งนี้ การจัดงาน
ดังกล่าวเพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้หารือและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของสหวิทยาการในการ
พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน น าไปสู่การพัฒนางานวิชาการเชิงบูรณาการและก่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการในอนาคต



วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  จัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart University กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้
ด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตรายการและการเป็นนักสื่อสร้างสรรค์ 
Youth Professional Content Creator Camp รุ่นที่ 1 (YPCCC#I) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 
2565 ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงด้านการถ่ายภาพ และการตัดต่อภาพเพื่อการ
ผลิตรายการข่าว เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมสามารถจับประเด็นเป็นนักข่าวได้ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ 
เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart 
University โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความตั้งใจจริง มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง   
ให้เป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพ น าไปฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม ให้เป็น “นักสื่อสารสร้างสรรค์” สามารถเขียนข่าว
และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นได้ นอกจากนี้ ส านักประชาสัมพันธ์ฯ ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลง เพื่อสร้าง        
ความร่วมมือกับองค์การด้านการสื่อสาร ตลอดจนการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว กิจกรรมของมหาวิทยาลัย            
ออกไปสู่สังคมภายนอก ทั้งนี้ เราได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
และทีมงานของบริษัท AU Communication โดย คุณอุ๊ ช่อผกา วิริยานนท์ มาสร้างองค์ความรู้ การจัดการข้อมูล           
ให้เป็นข่าวที่สามารถเผยแพร่ได้อย่างมีคุณภาพและหวังผลเป็นรูปธรรม โดยมี ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี
เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรส านักประชาสัมพันธ์ฯ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ                 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกิจกรรมในวันแรก มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการคิดและเขียน
สร้างสรรค์รายการ หัวข้อเรื่อง “เทคนิควิธีการการสร้างสรรค์รายการ” โดย คุณคริษ อรรคราช ผู้จัดการ             
ฝ่ายสารคดีและสาระประโยชน์ วิทยากรจาก ThaiPBS และ มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง เทคนิค
การเป็นพิธีกรและผู้ด าเนินรายการ โดย คุณอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ พิธีกร และผู้ประกาศ จาก ThaiPBS

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑
ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑  
http://uc.bsru.ac.th


