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บังคมบรมบาทด้วย    ภักดี
เทิดทูนพระบารมี   มิ่งฟ้า
ลุวาระดิถี   เฉลิมพระ - ชนม์เฮย
พสกนิกรทั่วหล้า  แซ่ซ้องถวายชัย

เกริกไกรพระเกียรติก้อง   ธรนินทร์
พระอัจฉริยภาพด้านการบิน   เด่นแท้
พระเมตตาทั่วแผ่นดิน   ประจักษ์มั่น
ความเดือดร้อนผ่อนแก้   ก่อเกื้อการุณย์

พระกรุณาธิคุณอุ่นเกล้า    ประชา
“ต่อยอด สาน รักษา”       สฤษฏ์พร้อม
สืบราชกิจพระบิดา ดังปณิ - ธานนา
ประนมหัตถ์มนัสน้อม    เทิดไท้ทศมินทร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประพันธ์โดย : ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕



ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวาย 
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา             
วชริาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (NBT)



วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร            
ชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  
เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน              
และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา               
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ช้ัน 1 และเข้าร่วมพิธี
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom application

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม







วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 โดยมี ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ คุณชัยสิทธิ์               
ภูวภิรมย์ขวัญ รศ.สุธน เสถียรยานนท์ ผศ.สมหมาย มหาบรรพต รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงาน
เลขานุการ น าโดย ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ รศ.สายัณ พุทธลา และคุณอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งการประชุม
ดังกล่าว มีวาระและประเด็นส าคัญต่าง ๆ ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ 1) ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อการน าเสนอแนวทาง 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2) ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน           
โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม ในช่วงไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์



วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวาระและประเด็นส าคัญร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อาทิ การท าความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี และรายงานการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง 
การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 BSRU Virtural Run 2022 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เข้าร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพร้อมร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนเพื่อให้ด าเนินภารกิจได้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์



เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) จัดประชุมสรุปผลงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด - 19” โดยมี 
ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.เป็นประธาน มี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ 
ทรงศิวิไล ปลัด อว.พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้บริหารหน่วยงาน 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ อว.เข้าร่วม พร้อมมีการมอบโล่เพื่อขอบคุณให้กับ
หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่มาช่วยในวิกฤติโควิด - 19 ในครั้งนี้

โดย ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. กล่าวถึงสรุป 
ผลงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด - 19” ว่า ที่ผ่านมา อว.ได้เข้ามีส่วนร่วม            
ในการแก้ไขปัญหาโควิด - 19 มาตั้งแต่ต้น โดยส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในสังกัด 27 แห่ง เข้าร่วมทีมกับ
กระทรวงสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วยหนัก เข้าตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ 
พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักชุมชน อว. เพื่อให้บริการบุคลากร 
นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จนถึง
ปัจจุบัน มีจ านวนเตียงรองรับได้ถึง 16,500 เตียง ได้ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด - 19 
แล้วทั้งสิ้นจ านวน 118,433 คน นอกจากนั้น ยังเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 
ตามวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมกันทั่วไทย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จ านวน 11 ศูนย์ โดยให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1 ล้านคน รวมทั้ง
จัดท าโครงการ “อว. พารอด” ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด”            
ซ่ึงเป็นการรวมพลังกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยให้
ผ่านพ้นวิกฤตโควิด - 19 ผ่านช่องทางต่าง ๆ

“ทั้ง 4 เรื่องเกี่ยวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงพยาบาลหลัก 
โรงพยาบาลสนามก็ดี เรื่องการวัคซีนก็ดี เรื่อง อว.พารอดก็ดี ถือเป็นเรื่องการ
ระดมก าลังครั้งใหญ่ในสภาวะวิกฤตเฉพาะหน้า รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยคนไทย เพื่อป้องกัน บรรเทา และรักษา แต่เดิม 
อว.ไม่เคยมีภาพที่มาชว่ยแกป้ัญหาให้ประชาชนในเรื่องเฉพาะหน้าปัจจุบันทันด่วน 
เรื่องวิกฤติ คนทั่วไปไม่ค่อยคิดถึง อว. แต่อันที่จริงแล้ว อว.สามารถท าได้ เรามี
วิชาความรู้และมีก าลังคนท าหน้าที่เป็นกองหนุนที่ไว้ใจได้เสมอ ในยามที่กองหน้า
พะว้าพะวังว่าสรรพก าลังจะมีพอหรือไม่ และในยามที่กองหน้าไม่แน่ใจว่าจะมีคน

มาสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน อว .ได้รีบด าเนินการโดยที่ ไม่ถามว่ามี
งบประมาณเท่าไหร่จะได้คนมาช่วยเพิ่มหรือไม่ ด้วยความเป็นผู้น าของท่าน
อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกท่าน โควิด - 19 คือบทพิสูจน์
ให้เห็นว่า อว. คือยักษ์ที่ตื่นแล้ว” ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว

ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวเสริมว่า อว.           
ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับสถานการณ์ โควิด-19 จึงได้ประสานความ
ร่วมมือร่วมใจกันของทุกหน่วยงานในกระทรวง อว. ทุกสถาบันอุดมศึกษา 
โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล สถาบันวิจัยต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชนและ         
ภาคประชาชน ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับโควิด - 19 และสนับสนุนภารกิจของ
รัฐบาล ในการบริหารสถานการณ์วิกฤติของประเทศ

“ที่ส า คัญคือ อว .ได้รับพระกรุณาธิ คุณจากพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใหผู้้แทนพระองค์เชญิ
พระราชทรัพย์พระราชทานเพื่อสนับสนุนการด าเนินการรับรองสถานการณ์ 
โควิด - 19 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงพระราชทาน
สมทบ โดย ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.รับพระราชทาน
ทรัพย์ 18,900,000 บาทด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น             
และได้จัดสรรให้กับโรงพยาบาลสนามของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
และจัดซ้ือชุด PPE นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”

“ขณะนี้ได้ผ่านสถานการณ์โควิด - 19 ในช่วงวิกฤตแล้ว อว.                   
จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลากรที่ได้ร่วมมือกัน ท างานจนประสบ
ความส าเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนการแก้ปัญหาโควิด - 19 ซ่ึงจะ
ท าให้เกิดเครือข่ายระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ อว . ในการร่วมมือ            
ร่วมใจช่วยแก้ปัญหาวิกฤติของโรคระบาดต่อไป” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

อว. สรุปผลงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด - 19” พร้อม
ขอบคุณหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทั่ วประเทศที่ ระดมก าลั ง                    
จนสถานการณ์ดีขึ้น “เอนก” ลั่นโควิด - 19 คือบทพิสูจน์ให้เห็นว่า 
อว. คือยักษ์ที่ต่ืนแล้วพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งเรื่องเฉพาะ
หน้า สถานการณ์วิกฤติ และการพัฒนาระยะยาว เผยมีพร้อมทั้งวิชา
ความรู้ ก าลังคนที่ท าหน้าที่เป็นกองหนุนที่ไว้ใจได้เสมอ ด้านปลัด อว. ชี้
โควิด - 19 ท าให้เกิดเครือข่ายระหว่าง อว. กับ กระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแก้วิกฤติโรคระบาด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

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


