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แวดวงการศึกษา 

พล.ต .อ .อัศวิน  ขวัญ เมือง ผู้ ว่ าราชการกรุง เทพมหานคร กล่าวต้อนรับ                      
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและติดตาม                 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนคร เพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                           
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
ตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นหน่ึงในปัจจัยส าคัญท่ีจะน าพาเมืองหลวงของประเทศ                 
ไปสู่ความเป็นมหานครแห่ง เอเชียในปี 2575 ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร               
ระยะ 20 ปี จึงได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบการศึกษาเป็นหน่ึงในภารกิจด้านการดูแล
คุณภาพชีวิตท่ีดี  หรือ Care ตามนโยบาย ผลักดันทันใจแก้ไขทันที Now โดยยก                  
มาตรฐานการศึกษาทุกแห่งของกรุงเทพมหานครให้มีความเท่าเทียมกัน  และเสริมศักยภาพ
ของนักเรียนให้สามารถแข่งขันได้ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากน้ัน                
ยังผลักดันให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ ประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกวัย                 
และทุกพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร โดยการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อันจะส่งเสริมให้มหา
นครแห่ง น้ี เป็นสังคมท่ีผู้คนมี คุณภาพชีวิต ท่ีดีและมีความสุขอย่างยั่ งยืน ต่อไป                        
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า โดยส่วนตัวคิดว่าสิ่งท่ีส าคัญท่ีต้องเร่ง
ด าเนินการ คือ การศึกษา และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง                       
   



 

แวดวงการศึกษา 

ซ่ึงกรุงเทพมหานครมุ่งมั่นท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจด้านการศึกษาให้เด็ก นักเรียน                 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านการเป็นครูด้วยการคัดเลือกเด็กนักเรียน             
ในสังกัดรับทุนการศึกษาต่อด้านครูและเมื่อจบการศึกษาก็มาท าหน้าท่ี จัด              
การเรียนการสอนให้โรงเรียนในสังกัด เนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพมหานครประสบ
ปัญหาการขอย้ายกลับภูมิล าเนาหรือต่างจังหวัดของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ขาดบุคลากรด้านการศึกษาท่ีมีความ
พร้อมและประสบการณ์ ในการสอน ท าให้ต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูใหม่
เป็นระยะ อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒประสานมิตรในการผลิตครู ท่ีมีภูมิล าเนา             
อยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอย้ายกลับภูมิล าเนาหรือ
ต่างจังหวัด ในโอกาสน้ีกรุงเทพมหานครมีแนวคิดในการขอความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ร่วมผลิตครูให้กับกรุงเทพมหานคร 
 

         พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กล่าวว่า ตามท่ีกรุงเทพมหานคร 
มีแนวคิดในการผลิตครูท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ น้ัน มีความคล้ายคลึง
กับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือครูคืนถิ่นของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาท่ีผลิตครูให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ซ่ึงถือเป็นสิ่งท่ีดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เน่ืองจากจะได้บุคลากรท่ีอยู่ใน
พื้นท่ี และสามารถช่วยแก้ปัญหาการย้ายกลับภูมิล าเนาหรือต่างจังหวัดได้               
อีกท้ังกรุงเทพมหานครมีความคล่องตัวและความพร้อมสามารถเปิดอัตราและ
สอบบรรจุได้เอง ซ่ึงจะง่ายและสะดวกกว่าสังกัดอื่น จึงเป็นสิ่งท่ีน่าจะด าเนินการ
ร่วมกันได้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานครก็พร้อมให้ความร่วมมือ
ในแนวคิดดังกล่าว 
 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 



สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่  11/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่                
16 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี 

(2) อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

(4) อนุมัติแต่งต้ัง 
   1. อาจารย์นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาอาเซียนศึกษา) ตั้งแต่วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
   2. อาจารย์ ดร.ตุลยราศรี  ประเทพ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาธุรกิจบริการ) ตั้งแต่วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 
   3. อาจารย์ เ ชิดศิริ   นิลผาย  ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 
พ.ศ.2560 

เรื่องน่ารู้จากสภา 

(1) อนุมัติ แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
          1) ศ.ดร.สายหยุด   จ าปาทอง                 ประธานกรรมการ 
          2) รศ.ดร.ปานใจ    ธารทัศนวงศ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
          3) นายวรพงษ ์      วรรณศิริ         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
          4) ผศ.สมหมาย      มหาบรรพต              กรรมการ 
          5) ผศ.ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี           กรรมการ 
          6) นางสาววรรณดี  อัศวศิลปะกุล             เลขานุการ 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯด าเนินการตามข้อบังคับฯ ข้อ 10, 11 และ 12 
โดยอนุโลม โดยสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 จ านวน 2 คน              
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคล
ดังกล่าวให้เหลือ จ านวน 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

(3) อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรยีน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี 7 จ านวน 18 คน 

(5) อนุมัติ ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร              
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ.2560)  



(7) เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 
2559 ระดับสถาบัน และให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปสู่              
การปฏิบัติต่อไป 

(8) รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา             
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้มหาวิทยาลัยฯ 
ท าประชาพิจารณ์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
ต่อไป 

9) รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี ้
          1) ค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก สั่ง ณ วันที่ 
20 ตุลาคม พ.ศ.2560 
          2) ค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่ 26/2560 เรื่อง แก้ไขรายช่ือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน               
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 
สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560  
          3) ค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่ 27/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน 
(แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 

(6) อนุมัติ การขอเพิ่มภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 4 
ภาควิชา ดังนี ้
          1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
          2) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
          3) ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
          4) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

10) รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร จากคณบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 

 

เรื่องน่ารู้จากสภา 

11) รับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 



แวดวงการศึกษา 

          ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) จัดท าโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   โดยผล
การประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อยู่ในระดับสูงสุด 
คิดเป็นคะแนน 87.17 ได้อันดับที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 60 แห่ง 
และสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จ านวน 21 แห่ง 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ประกาศเจตจ านงสุจริต ในการบริหารงาน                
ด้วยคุณธรรม และความโปร่งใส โดยก าหนดค่านิยมองค์กร “MORALITY”  อันได้แก่ 
คุณธรรมประจ าใจ (Moral) วินัยประจ าตน (Oderliness) เปี่ยมล้นรับผิดชอบ 
( Responsibility) ม อ บ ใ จ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร  ( Adoration) เ อื้ อ อ า ท ร แ บ่ ง ปั น 
(Loveliness) สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ (Innovation) ร่วมใจพัฒนา (Teamwork) 
และน าพาสู่ความส าเร็จ (Yield) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ               
และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์ 

มีคุณธรรม โปร่งใส และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบมุ่ง สร้าง
มหาวิทยาลัย คุณภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ เชื่ อถือ ไว้ วางใจ              
แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชน และมีผลคะแนนสูงสุด            
10 มหาวิทยาลัยแรก ดังนี้ 

          1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  87.17 คะแนน 
          2. มหาวิทยาลัยรามค าแหง  85.81 คะแนน 
          3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  85.18 คะแนน 
          4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ 85.00 คะแนน 
          5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง  84.34 คะแนน 
          6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  83.50 คะแนน 
          7. มหาวิทยาลัยขอนแกน่  83.11 คะแนน 
          8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  83.00 คะแนน 
          9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  82.78 คะแนน 
          10. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  82.75 คะแนน 

เวทีวิชาการ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 



 

คนเก่ง มบส. 

 1) ทีม 12 A Studio ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม โครงการประกวดหนังสั้น “ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”        
ณ ห้องเบญจนฤมิต สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
 2) นายเกษมสันต์ ต้นวงศ์ นายชาญวิทย์ ศรีประทุมวงศ์ และนายดุลยวัต ล้อมสมบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจ าปีการศึกษา 2560  
ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
 3) นางสาวณัฐพร ค าบุบผา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล คร้ังที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 4) นักศึกษาหลักสูตรดนตรีไทยศึกษา และหลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ วิทยาลัยการดนตรี เข้าร่วมโครงการประกวดเดี่ยว
ดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่  3 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ครบรอบ 81 ปี                      
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และได้รางวัลเหรียญทองประเภทต่างๆ ดังนี้ 

 นางสาวณัฐรุจา ใจสนธิ และนางสาวเสาวลักษณ์ ค าจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทซออู้ 
 นายชวลิต ลีนาบัว และนายภูวนัย แตงลิตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทซอด้วง 
 นายปฏิภาณ ธนาฟู ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทปี่ใน 
 นายปุณณวุฒิ เหนี่ยงข า ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทระนาดทุ้ม  
 นายวัชรพงศ์ ชมชื่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทจะเข้    
 นายสัญชัย งอยปัดพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทขิม 7 หย่อง 

เวทีวิชาการ 

                  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพ่ือแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 

 
และขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คณะกรรมการสภาวชิาการ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว 



กิจกรรมน าความรู้ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น าโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร และรองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการตรวจเยี่ยมและ
ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และน าข้อมูลของหน่วยงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
ศรีสุริยวงศ์ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มอบประกาศเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในโอกาสท่ีครบรอบวาระการด าเนินงาน (๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าท่ี 
คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและให้ การสนับสนุนให้ค าปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อใหด้ าเนินภารกิจได้บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  


