
๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
มอบเกียรติบัตรให้แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อเชิดชูเกียรติท่ี
หน่วยงำนได้รับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ระดับสูงมำก ในโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2559  คิดเป็นคะแนน 80.09 และได้ล ำดับที่ 7 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ทั้ง 38 แห่ง และได้อันดับที่ 17 ของสถำบันอุดมศึกษำทั้ง 77 แห่ง 

๒) อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำฟิสิกส์                  
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรำงวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทบรรยำย 
(Oral) ของกลุ่มกำรวิจัยในชั้นเรียน ณ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุนันทำ

๓) อาจารย์ทักษิณา  สุขพัทธี อำจำรย์คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ได้รับรำงวัลกำรน ำเสนอดีมำก Excellent Presentation 
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ ครั้งที่ 9 และกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ชั้น 4 มหำวิทยำลัย              
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

๔) อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา อำจำรย์คณะครุศำสตร์ 
ได้รับรำงวัลกำรน ำเสนอดีมำก Excellent Presentation โครงกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติ ครั้งที่ 9 และกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ชั้น 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

๕) นางสาวอารยา ซานอก นิสิตสำขำวิชำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รับทุนรัฐบำลอินโดนีเซีย 
Damasiswa Scholarship Program ประจ ำปี 2560 โดยเป็นตัวแทน 1 
ใน 2 คนไทย ไปศึกษำด้ำนภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงควำมยินดีกับอำจำรย์และ
นิสิตที่ได้รับรำงวัลประเภทต่ำงๆ ดังนี้

คนเก่ง มบส.



เรื่องน่ารู้จากสภา

สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้ ง ท่ี  9/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี                    
21 กันยำยน พ.ศ.๒๕60 มีมติในประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ดังน้ี

๑) เห็นชอบ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 
2559 ระดับหลักสูตรและคณะ และให้น ำข้อเสนอแนะไปใช้ในกำรปรับปรุง
และกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรคณะให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องต่อไป

๒) เห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในหลักสูตร จ ำนวน 4 หลักสูตร 
ดังนี้

(1) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (5 ปี) ฉบับปี 
พ.ศ.2555

(2) หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรโฆษณำและธุรกิจ
บันเทิง ฉบับปี พ.ศ.2559

(3) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ ฉบับปี พ.ศ.2559

(4 )  หลั ก สู ต ร วิ ทย ำ ศำสตรบัณฑิ ต  ส ำข ำวิ ช ำ เ กษตรและ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ฉบับปี พ.ศ.2559

3)  เห็นชอบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยปรับแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบหมำยรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนน ำเสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำต่อไป

4) เห็นชอบ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยให้ปรับแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน ำเสนอไปยังสภำเทคนิคกำรแพทย์ต่อไป

5) อนุมัติ งบประมำณเงินรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

6) อนุมัติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ              
ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. ...

7) อนุมัติแต่งตั้ง 
(1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญจนำฏ วรวัฒนชัย ด ำรงต ำแหน่ง               

รองศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำกำรศึกษำ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ.2560
(2) อำจำรย์วำปี คงอินทร์  ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์    

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนำคม พ.ศ.2560
(3) อำจำรย์  ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญำ ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่ วย

ศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน ท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี 18 เมษำยน 
พ.ศ.2560

8) รับทรำบ ค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุด ในคดีหมำยเลขด ำ             
ที่ อ.374/2557 และคดีหมำยเลขแดงท่ี อ.517/2560 ระหว่ำงบริษัท           
มหำเจ้ำพระยำ 2009 จ ำกัด ผู้ฟ้องคดี กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ผู้ถูกฟ้องคดี โดยศำลปกครองสูงสุดมีค ำพิพำกษำกลับค ำพิพำกษำ     
ของศำลชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง และให้คืนค่ำธรรมเนียมศำลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมด              
แก่ผู้ถูกฟ้องคดี



แวดวงการศึกษา

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
ได้จัดประชุมวิชำกำรเรื่อง "บริบทกำรศึกษำนำนำชำติสู่กำรปฏิรูป
กำรศึกษำไทย" ซ่ึงมี ศำสตรำจำรย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลำ ประธำน
คณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำไทย เป็นประธำน                
โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.) กล่ำวว่ำ 
คณะกรรมกำรอิสระฯได้เชิญผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรศึกษำของบริษัท 
McKinsey & Company ซ่ึ งได้มีกำรหำรือถึ งทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาไทยใน 3 ประเด็น คือ 1) บทเรียนการปฏิรูปการศึกษา
หรือการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต่างๆทั่วโลกที่ประสบความส าเร็จ           
2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างไร และ 3) การศึกษาของ
ประเทศไทยควรพัฒนาไปในรูปแบบใด ท้ังน้ีได้มีกำรน ำเสนอผลวิจัย
เรื่องกำรศึกษำของประเทศต่ำงๆท่ัวโลกพบว่ำ แม้จะมีกำรลงทุน
งบประมำณด้ำนกำรศึกษำเป็นจ ำนวนมำกแต่ก็ไม่ได้กำรันตีว่ำคุณภำพ
กำรศึกษำจะดีขึ้น เช่น ประเทศออสเตรเลียมีเม็ดเงินลงทุนกำรศึกษำ
ถึง 270% แต่คุณภำพกำรศึกษำลดลง ขณะท่ีประเทศไทยมีกำรลงทุน
ทำงกำรศึกษำมำกเช่นกัน แต่คุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับต่ ำ ส่วน
ประเทศเวียดนำมมีกำรลงทุนน้อยแต่คุณภำพกำรศึกษำกลับดีกว่ำ
ประเทศไทย

"หำกต้องกำรให้คุณภำพกำรศึกษำเพิ่มขึ้น ควรจะมุ่งไปท่ี
คุณภำพครู เพรำะหำกคุณภำพครูสูงขึ้นก็จะท ำให้คุณภำพเด็กดี
ขึ้นตำมไปด้วย รวมถึงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
นอกจำกน้ีทุกโรงเรียนควรจะมีผู้น ำ โดยเฉพำะกำรคัดเลือก
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจะต้องมีทักษะควำมเป็นผู้น ำขั้นสูง ท้ังน้ี 
กำรค้นพบกำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนจำกระดับต่ ำสุดไปถึง                 
ดีเยี่ยมจะต้องมีชุดกำรพัฒนำคุณภำพเกิดขึ้น" เลขำธิกำร สกศ.
กล่ำวและว่ำ ท้ังน้ี บริษัทกำรศึกษำนำนำชำติได้มีข้อเสนอแนะ  
10 ข้อ ท่ีจะท ำให้ปฏิรูปกำรศึกษำไทยยั่งยืน ได้แก่ 1) ก ำหนด
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนและเป้ำหมำย 2) มีต้นแบบกำรเปลี่ยนแปลง 
3) กำรจัดสรรงบประมำณรองรับปฏิรูป 4) สร้ำงแผนปฏิรูปตำม
ช่ ว ง เ ว ล ำ  5 )  มี ห น่ ว ย เ ส น ำ ธิ ก ำ ร ติ ด ต ำ ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล                       
6)  ใช้กระบวนกำรแทรกแซง ท้ัง เชิ งสนับสนุนและบัง คับ 
7) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ 8) เสริมสร้ำงสมรรถนะกำร
เปลี่ยนแปลงในทุกระดับ 9) สื่อสำรเพื่อนสนับสนุนกำรปฏิรูปจำก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 10) สร้ำงกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ   

อย่ำงไรก็ตำมจะน ำข้อคิดจำกผลวิจัยดังกล่ำวมำใช้
ประโยชน์อย่ำงไรได้บ้ำง เพื่อวำงกรอบแนวทำงในกำรปฏิรูป
กำรศึกษำให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 

ที่มา : หนังสือพิมพเ์ดลินวิส์
3 ตุลาคม 2560



เวทีวิชาการ

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย น ำโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์              
อาจคุ้มวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร และรองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในช่วงไตรมำส ที่ 4 เดือนกรกฎำคม - กันยำยน พ.ศ.2560            
ของหน่วยงำนระดับคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/ศูนย์/สถำบัน ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ              
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และน ำข้อมูลของหน่วยงำนเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน ๑๔ เลขท่ี ๑๐๖๑ ถนนอิสรภำพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสำร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑ e-mail : uc@bsru.ac.th เว็บไซต์ : http://uc.bsru.ac.th

กิจกรรมน าความรู้

ส านักงานสภามหาวิทยาลยั ขอแสดงควำมยินดีกับคณำจำรย์ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ที่มา : ส ำนักประชำสัมพันธแ์ละสำรสนเทศ


