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บังคมพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร้อยดวงใจไทยทั้งปวงแทนบุปผา
ทรงคุณประเสริฐเลิศล้้าเกินพรรณนา เก้าสิบพรรษามหามงคล

พระคุณูปการสานศิลป์แผ่นดินชาติ งามพิลาสเจิดแจรงทุกแห่งหน
ชาวนาไร่ได้พ้นขวากความยากจน ได้สร้างตนสร้างศิลป์ถิ่นปัญญา

สร้างบ้านน้อยในป่าใหญ่ให้คนอยู่ ช่วยแลดูรังสรรค์  พันธุ์พฤกษา
อนุรักษ์สัตว์ไว้ในพนา ธ้ารงค่าธรรมชาติให้ปราศภัย

พระกิตติคุณแซ่ซ้องก้องพิภพ ราษฎร์น้อมนบอภิลักขิตสมัย
กราบพระบาทน้อมใจกายถวายชัย พระพันปีหลวงแห่งปวงไทยทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประพันธ์โดย : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕



วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2๕65 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพร
ชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวย
ดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมอ่านบทอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติ และการลงนามถวายพระพร พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 265 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี           
เป็นประธานในพิธี  พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์  และ
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีดั งกล่ าว ในการนี้ ได้ รับ เกียรติจาก              
คุณแม่ ข วัญจิ ต  ศรี ป ระจั นต์  ศิ ลปิ นแห่ งชาติ  ส าขา
ศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน - อีเเซว) ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๓๙ มาท าพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ







คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น าโดย                   
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ รศ .สุธน  
เสถียรยานนท์ ผศ.สมหมาย มหาบรรพต รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานเลขานุการ น าโดย ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ  
รศ.สายัณ พุทธลา และคุณอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ก าหนดให้มีการ
ตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ           
ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย
หรือจากมหาวิทยาลัยโดยเป็นการลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม ดังน้ี

1) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรที่มีความ
จ าเป็นและต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย และ
โรงเรียนสาธิตฯ

2) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์
3) ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยเข้าพบ           

ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการยุทธศาสตร์จังหวัด ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา                 
ผู้น าชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน           
และรับข้อเสนอตามการด าเนินงานด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

4) ตรวจเยี ่ยมผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ของหน่วยงาน ในช่วงไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) แล้วสรุปผล

การตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565  ท้ังน้ี ในวันศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ก่อนการออกตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ คณะกรรมการฯ ได้เชิญ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เข้าให้สัมภาษณ์และน าเสนอแนวนโยบาย 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับคณะ และระดับส านัก สถาบัน ศูนย์



วันเสาร์ท่ี 2 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุม
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4                
โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ 
ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ และรศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี ร่วมบรรยายพิเศษ
ให้แก่ ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยและรับทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย            
สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และอัตลักษณ์ของนักศึกษา ตลอดจนประสบการณ์ท่ีจะได้รับ            
จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ และมีพิธีมอบทุนการศึกษา จ านวน 15 ทุน

1. ทุนการศึกษาแบบใหเ้ปล่า จ านวน 126 ทุน รวม 630,000 บาท
2. ทุนมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย จ านวน 10 ทุน รวม 48,000

บาท
3. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จ านวน 8 ทุน รวม 320,000 บาท
4. ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จ านวน 7 ทุน รวม 84,000 บาท
5. ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช จ านวน 6 ทุน รวม 120,000 บาท
6. ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา จ านวน 10 ทุน 

รวม 250,00 บาท
7. ทุนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ 

จ านวน 4 ทุน รวม 110,000 บาท

8. ทุนสนับสนุนแหล่งเงินทุนสงเคราะห์ จ านวน 14 ทุน รวม 111,650 บาท    9. ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 7 คน รวม 140,000 บาท
10. ทุนโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน จ านวน 1 ทุน รวม 40,000 บาท            11. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารีฯ จ านวน 4 ทุน รวม 110,000 บาท
12. ทุนช่วยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 55 ทุน รวม 550,000 บาท
13. ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนฯ (ม.น.ข.) จ านวน 4 ทุน รวม 36,000 บาท 14. ทุนบริษัท เมืองไทยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) รวม 45,700 บาท           
15. ทุนสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจา้พระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 300,000 บาท



วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานพิธเีปดิงานประชมุศรีสุริยะวิชาการ 2565 
โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี และส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมการวิจัย 
ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ : ศรีสุริยะวิชาการ 
2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ทั้งในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ และ
งานสร้างสรรค์ ในโลกาเทศาภิวัฒน์ เพื่อความยั่งยืน” ซ่ึงเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ และงานสร้างสรรค์            
ในโลกาเทศาภิวัตน์เพื่อความยั่งยืน (Sri Sury Academic Conferences 2022 : The 
Integration of Sciences, Arts and Creativities in Globalizations for 
Sustainability) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 
และ 22 กรกฎาคม 2565 มีผลงานผ่านการประเมินจ านวน 100 เร่ือง โดยแบ่งเป็น
ระดับชาติจ านวน 50 เร่ือง และระดับนานาชาติอีกจ านวน 50 เรื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่            
ในการพัฒนาท้องถิ่น จึงมีหน้าที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการธ ารงรักษา ฟื้นฟู สืบทอด 
เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่
ท่ามกลางพลวัตของประชาคมโลก โดยได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ชุมชนท้องถิ่น             
ต้องเรียนรู้และสามารถกลั่นกรองเลือกรับภูมิปัญญาสากลอย่างเหมาะสม อีกทั้ง              
เพื่อน้อมร าลึกถึงพระปัญญาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานพระราชด าริด้านการพัฒนา     
ที่ยั่ งยืนให้แก่ปวงชนชาวไทย และยกย่องพระเกียรติ คุณในพระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระทัยแน่วแน่ในอันที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดต่อไป

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ : 
ศรีสุริยะวิชาการ ๒๕๖๕



วันพฤหัสบดีที่  21 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานพิธี
เปิดโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ               
ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2565” The 6th IMMS 
2022 ในหัวข้อ “Global Value Chain and Industry 4.0 in an 
Era of COVID–19” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาการจัดการ   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนแนวคิด            
วิ ธีปฏิบัติ และประสบการณ์ ในการวิ จัย  เรี ยนรู้ ประสบการณ์                
ด้านบริหารธุรกิจสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์  และน าเสนอ
ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม             
และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผลงานวิชาการที่ผ่าน
การประเมินและน าเสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้ จ านวน 72 ผลงาน            
กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ จ านวน 21 ภาคี
เครือข่าย

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๖ 



วันจันทร์ท่ี 11 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยเลขาธิการ                
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และคุณกิตติภูมิ โตชัยภูมิ เลขานุการ
อธิการบดี ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมการ
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 3/2565 ณ ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก             
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานท่ีปรึกษา (กิตติมศักดิ์)               
ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระส าคัญท่ีร่วมกันพิจารณา ได้แก่ 

1) การพิจารณาร่างแนวทางการจัดกิจกรรม “ราชภัฏวิจัย 2566” 
2) การพิจารณาการลงนามความร่วมมือ “โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทย

คุณภาพ" 
3) การพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดงานมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร ร่วมกับมูลนิธิ 

100 ปี การฝึกหัดครูไทย มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : 100 ปี การฝึกหัดครูไทย และ
มูลนิธิ ดร.สายหยุด จ าปาทอง 

๔) การพิจารณาการก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร รูปแบบเกณฑ์ AUN-QA 

๕) การพิจารณาแผนการด าเนินงานของส านักงานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

6) การพิจารณาการจัดตั้งสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
7) การพิจารณาโครงการอบรม Train the Trainer วิศวกรสังคม ให้กับ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
8) การพิจารณาแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชง - กัญชาในสถานศึกษา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



เมื่อวันท่ี 3 ส.ค. ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
หรือ ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ผลปรากฏว่า มบส. ได้รับ
ผลคะแนน 91.11 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 อยู่ในระดับ A ของเกณฑ์ 
การประเมิน ซึ่งหมายถึงหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน  
และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน 
ITA ซ่ึงเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลมีท้ังหมด 10 ด้าน โดยมบส.ได้คะแนน          
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี 93.78 คะแนน 
2. การใช้งบประมาณ 87.66 คะแนน 
3. การใช้อ านาจ 91.05 คะแนน 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.21 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.62 คะแนน 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 82.16 คะแนน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.23 คะแนน 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 77.30 คะแนน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน 
และ 10. การป้องกันทุจริต 100 คะแนน และเมื่อพิจารณา           

ในภาพรวมของผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภทสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ผลการประเมินเป็นอันดับที่ 30
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้อันดับที่ 1

“การประเมิน ITA เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กร 
ประจ าปี ที่ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับทราบถึง
สถานะและปัญหาการด าเนินงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
ซึ่ง มบส.ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน โดยปีนี้เราได้
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในตัวชี้วัด 2 เรื่อง คือ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
และเรื่องการป้องกันการทุจริต เพราะมหาวิทยาลัยมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูล โดยได้ด าเนินการปรับปรุงการให้บริการ
ในรูปแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย และ
ประชาชนทั่วไป ทั้งในรูปแบบของการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ                
ในทุก ๆ ช่องทาง และเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของ มบส.เอง ขณะเดียวกันก็ได้            
ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย 
รัฐบาลด้วย” ผศ.ดร.ลินดา กล่าว

อธิการบดีปลื้มผลการประเมิน ITA 
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใส ได้ ๙๑.๑๑ 
คะแนน อยู่ ในระดับ A ตัวชี้ วัดการ
เปิดเผยข้อมูล-ป้องกันการทุจริต ได้เต็ม 
๑๐๐ คะแนน

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา  อธิการบดี
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์ ออนไลน์



วันพุธท่ี 20 กรกฎาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์            
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายในงานแถลงข่าวฯ ยังเปิดเวที “Thailand Research Expo Talk : เวทีรวมพลังวิจัย ขับเคล่ือน
ประเทศไทย” โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.นพ.วชิร คชการ ประธานเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (RUN) รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนพ.นพพร ชื่นกล่ิน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

“งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นปีท่ี 17 โดยความมุ่งม่ันตั้งใจของเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ทางวช. ภายใต้กระทรวง อว. มีความตั้งใจในการท าให้
เวทีน้ีเป็นเวทีที่ท าให้เกิดการน าผลส าเร็จจากงานวิจัยมาท าให้เห็นภาพว่าทุกเม็ดเงินการลงทุนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ใช้จ่ายหรื อลงทุนในแต่ละปี สามารถเกิด
ผลงานที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาประเทศในหลากหลายรูปแบบ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้ น อยากให้           
ทุกคนให้ก าลังใจนักวิจัยและมาช้อปผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นรวมถึงการประชุมในประเด็นท้าทายใหม่ๆที่อยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม” 

ส าหรับการจัดงานในปีน้ี จะมีการน าเสนอผลงานวิจัยจากเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกว่า 700 ผลงาน ใน 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี 
1. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การพัฒนาระบบเศรษฐกิจบีซีจี (BCG) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เอไอ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่
2. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาสังคมสูงวัย การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สังคมไทยไร้ความรนุแรง และการลด

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
3. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น นวัตกรรมการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ท้ังการควบคุม ป้องกัน 

และรักษาโรค การสร้างความม่ันคงทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข และการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตด้านสาธารณสุขในอนาคต 
4. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (First S-curve) และอุตสาหกรรม

ใหม่ (New S-curve) 
5. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาพื้นที่ ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงชุมชนสังคม 

ผ่านกลไกการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 นอกจากจะมีการน าเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการแล้ว ยังมีภาคการประชุม / สัมมนามากกว่า 150 หัวข้อ             

ทั้งหัวข้อส าคัญส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและปัญหาส าคัญของประเทศ หัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสังคม การประชุมกลุ่มน าเสนอบทความผลงานวิจัย และการ
ประชุมถ่ายทอดความรู้ การให้ค าปรึกษาด้านการท าวิจัย นอกจากน้ียังมีกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษากว่า 100 ผลงาน และการมอบรางวัลมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2565

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


