
จดหมายขา่วส านกังานสภามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

BSRU COUNCIL NEWSLETTER
ปทีี่ ๗ ฉบับที่ ๘ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในนามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดิฉันขอแสดงความช่ืนชมและยินดีกับบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ท้ัง ๒ ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.จง อิง ฮว๋า ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
นายสมปอง สิงห์ชู ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และบัณฑิตใหม่ ทุกท่านที่ส าเร็จการศึกษา   
และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านในวันนี้ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติที่ก าลังพัฒนาสู่ความเป็นยุคดิจิทัล ดิฉันขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่านก้าวข้ามพ้นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปสู่
ความส าเร็จในการงานอาชีพอย่างมีคุณค่าในสังคม ด้วยทักษะความสามารถ ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร มีความ
รับผิดชอบ เทิดทูนและเคารพรักในศักดิ์ศรีของความเป็น “คนของพระราชา” การจะมาถึงวันนี้ได้ บัณฑิตต้องใช้ความวิริยะ 
อุตสาหะ พากเพียร ค้นคว้าวิจัย และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในระหว่างที่ท่านก าลังศึกษาอยู่ ซึ่งความส าเร็จนี้เป็นเพียง
จุดเริ่มต้นเท่านั้น เส้นทางการด าเนินชีวิตของทุกท่านยังอีกยาวไกล เพราะฉะนั้นทุกท่านจะต้องน าหลักแห่งความรู้และปัญญา          
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าด้วยความมีสติ ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่
ด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งดิฉันมั่นใจว่าคุณสมบัติดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ช่ือว่า 
“บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับความส าเร็จของบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่ก้าวผ่านความเป็นนักศึกษา               
ด้วยความพากเพียรมุ่งมั่นจนส าเร็จการศึกษา อันมีความหมายเป็นเกียรติ และศักดิ์ศรีแก่ชีวิต น าความปลาบปลื้มมาสู่ครอบครัว 
และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก นับจากนี้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะเป็นเสมือนตัวแทนของ
มหาวิทยาลัย ขอให้บัณฑิตน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากรั้วม่วง - ขาวแห่งนี้ สร้างสรรค์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความโชคดี มีความสุข ความสมหวัง และความเจริญรุ่งเรือง 
ทั้งในกิจการงาน การครองชีวิต ได้อย่างสมความภาคภูมิของผู้เป็นบัณฑิตอย่างแท้จริง



ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านในโอกาส             
ที่ท่านได้ประสบผลส าเร็จในการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอต้อนรับทุกท่านกลับสู่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอีกครั้ง

วันนี้ถือเป็นวันส าคัญอย่างย่ิง ครั้งหนึ่งในชีวิตของบัณฑิตทุกคน ที่จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกท่าน       
ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปแล้ว ไม่ว่าท่านจะท าหน้าที่อยู่ในส่วนใดของสังคมก็ตาม           
ก็คงได้มีโอกาสน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศชาติ และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน และการด าเนินชีวิต อย่างไรก็ตาม ดิฉันอยากจะฝากข้อคิดให้ทุกท่านว่า 

ในโอกาสนี้ ดิฉันขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
แ ละ บ า ร มี ส ม เ ด็ จ เ จ้ าพ ร ะ ย าบ รม มห า ศ รี สุ ริ ย ว ง ศ์                   
(ช่ วง  บุนนาค )  อ านวยพรให้บัณฑิตทุกท่ าน  ประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน และการด าเนินชีวิต น าความรู้
และความสามารถไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป 

“ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว             
ในทุก ๆ ด้าน สิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับบัณฑิต ที่จะท าให้ประสบ
ความส าเร็จ ในการท างาน คือต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา ก็คือท่านต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต              
ไม่ว่าจะเป็นการใฝ่หาความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทักษะใหม่ ๆ              
ท่านต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ท่านสามารถที่จะ
เรียนรู้ เพิ่ ม เติมได้ด้วยตนเอง จากหลายแหล่งด้วยกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการเตรียมความ
พร้อมส าหรับบัณฑิตของเราที่จบออกไปแล้ว หากในอนาคต
ท่านต้องการที่จะมาศึกษาความรู้ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ     
ท่านสามารถกลับเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้”



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน 
รวมทั้งสิ้น 4,898 คน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดการซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2562 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม–
2 กันยายน 2565 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาท
ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขปดังนี้ นายสมปอง  สิงห์ชู นักธุรกิจผู้ประสบความส าเร็จ
ในการประกอบกิจการปาล์มน้ ามัน เป็นผู้ริเริ่มน าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพ
มาพัฒนาและปลูกที่ประเทศไทย ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร และเป็นวิทยากร            
ให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ ามันแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
ในท้องถิ่น ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป





วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมทั้ง ท่านที่ปรึกษา
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง ๓๗ แห่ง และเลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (ย่านมัทรี) จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวาระส าคัญ ดังนี้

 ข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตครูฐานสมรรถนะ
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 (ร่าง) แนวทางการจัดกิจกรรม "ราชภัฏวิจัย ๒๕๖๖”
 สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มรภ . 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ
 สรุปผลการประชุมการวางแผนการด าเนินการการคัดเลือกกลาง

บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๖ (TCAS)



วนัจนัทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว
รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี ที่ปรึกษา คุณกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวทิยาลยั และบุคลากรภายใน
ส านักงาน เข้ารับการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2564 ณ ห้องประชมุ เอ.ซี คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และระบบ
ออนไลน์ ZOOM Meetings ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
4. คุณจักรชัย ตระกูลโอสถ ผู้ช่วยเลขานุการ
ส าหรับการประเมนิฯ ดังกล่าว คณะผู้บริหาร และบุคลากร เขา้ร่วมรับฟังการประเมิน ผลการประเมินฯ พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน

ของส านกังานสภามหาวทิยาลัยใหม้ีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 ของส านักงานสภามหาวทิยาลัย
ได้ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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


