
วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ “สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี  ๒๕๖๑”             
บริ เ วณหน้ าล านอนุส าวรี ย์ สม เด็ จ เ จ้ าพ ระยาบร ม           
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
มีการสรงน  าพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช 
และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ร่วมรดน  าขอพรผู้อาวุโส ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม และ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย



รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย ครั งที่ 4/๒๕6๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ.๒๕61  มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่องน่ารู้จากสภา

รายงานข้อมูลบริหารจัดการหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรบัณฑิต                   
เพ่ือรายงานสภามหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เห็นชอบ แนวทางการด าเนินการและน าเสนอรายงานข้อมูลให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์

อนุมัติแต่งตั้ง
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา  รัตนพลแสนย์ ด ารงต าแหน่ง                 

รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาจิตวิทยา) ตั งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
2) อาจารย์สหภัส อินทรีย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์) ตั งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
3) อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาภูมิศาสตร์) ตั งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
4) อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา) ตั งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2561

การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย (ฉบับปี พ.ศ.2556)



การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

เห็นชอบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รับทราบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
และการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) โดยให้น ากลับไปแก้ไข            
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัย              
อีกครั งหน่ึง

การเขียนบทความของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน ามาเผยแพร่
ในจดหมายข่าว

เห็นชอบ ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขียนบทความเพื่อน ามา
เผยแพร่ในจดหมายข่าว

การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

เรื่องน่ารู้จากสภา

เห็นชอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561) โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ

การขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)



กิจกรรมน าความรู้

ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย             
ครั งที่ 3/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ.๒๕61 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
เพื่อเตรียมความพร้อมการน าเสนอแนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบส าหรับให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือ 
และแนวทางในการด าเนินงานต่อไป และในการประชุมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้เข้าน าเสนอ
แนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยด้วย     



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย 
ครั งที่ ๒/2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
เพื่อประชุมหาแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย             
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและให้การสนับสนุน ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ             
แก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้ด าเนินภารกิจได้บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามการด าเ นินงานตามแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช ภัฏบ้านสมเด็จเ จ้าพระยา น าโดย                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ดร.บุญลือ  ทองอยู่                 
และนายสกนธ์ ชุมทัพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประชุมวางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และติดตามผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั น 14 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์



คนเก่ง มบส.

เวทีวิชาการ

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั งให้              
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
อธิการบดี ท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2561 Executive of the year 2018 สาขาบริหารและพัฒนา
องค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 

2) นางสาวณัฐพร  ค าบุบผา นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 3 
ระดับอุดมศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย อภิปราย สาธิต และประกวดอ่านท านองเสนาะ 
“เสนาะกรรณประขันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ครั งที่ 29” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

3) นายณัฐพล  วงษารัฐ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต ร์ ได้รับรางวัลชมเชย
ระดับอุดมศึกษา โครงการเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์) ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบดอกไม้และเกียรติบัตรเพื่อแสดง
ความยินดีกับอธิการบดีและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี 



ทป อ . มี ม ติ เ ป็น เ อ กฉั น ท์ หนุ น ตั ง               
ก.การอุดมศึกษา พร้อมเร่งรัดรัฐบาลผลักดัน
ให้เกิดขึ น ชี เป็นกระทรวงแนวใหม่ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาพัฒนาประเทศ แสดงเจตนารมณ์ 
ขอบคุณนายกรัฐมนตรี  หนุน ใ ห้ งบฯจน
สามารถผุดหลักสูตรการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ 
จ านวน 200 กว่าหลักสูตร เผยทีแคสรอบท่ี 1 
เตรียมน าข้อมูลวิเคราะห์หลักสูตรใดเด็กสนใจ 
สอดคล้องกับประเทศ ขณะท่ี รมช .ศธ.ถก 
รมว.สธ. วางกรอบผลิตแพทย์ คาดอีก 2 เดือน
เห็นตัวเลขความต้องการบุคลากรด้านแพทย์
ชัดเจน

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ ประธาน             
ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
กล่าวภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ.ครั งท่ี 
2/2561 ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จ .นครนายก ว่า ทปอ.มีมติเป็น            
เอกฉันท์สนับสนุนการจัดตั งกระทรวงการ
อุดมศึกษาได้ภายในเดือน ก.พ. 2562

ทั งนี  ทปอ.ขอแสดงเจตนารมณ์ ดังนี     
1) ทปอ.และเครือข่ายอุดมศึกษา 

ขอสนับสนุนการจัดตั งกระทรวงการอุดมศึกษา 
โดยยึด เ ป้าหมายของประ เทศ เ ป็นหลั ก 
ยกระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้แข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ และขอใ ห้มีการจัดตั ง โดย เร็ ว 
เพ่ือให้ทันกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี    

2) ทปอ.ขอกราบขอบคุณท่าน
นายกรัฐมนตรีท่ีก าหนดนโยบายและให้การ
สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือวางแนวทางการ
ด าเนินงานหลักสูตรการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
จ านวน 200 กว่าหลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตร
ระยะสั น 119 หลักสูตร ใน 20 มหาวิทยาลัย
เน้นให้คนที่ท างานอยู่แล้วประมาณ 20 ล้านคน
ในระบบเข้ ามา เรียนเ พ่ือพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะ เมื่อจบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร
รับรอง แต่ไม่ได้รับวุฒิการศึกษาเป็นการแก้ไข
บัณฑิตตกงาน และท าให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑติ

ตอบยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมท่ีขาด
แคลน

นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า ท่ีประชุม
ได้รับทราบผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา          
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ 
TCAS (ทีแคส) ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 1 
คือ แฟ้มสะสมผลงาน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
ได้แก่ รอบท่ี 1/2 ได้ด าเนินการเปิดระบบ
ยืนยั นสิ ท ธ์ิผ่ านเ คลี ยร์ ริ ง เฮาส์  ร ะห ว่าง                   
วันท่ี  19–22 มีนาคม พ.ศ.2561 ซึ่งไ ด้
ด า เ นิ น ก า ร เ ส ร็ จ สิ น ไ ป แ ล้ ว นั น  ทั ง นี                
มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในระบบทีแคส
รอบท่ี 1/1 จ านวน 75 แห่ง รอบท่ี 1/2 
จ านวน 54 แห่ง มีรายละเอียดดังนี  รอบท่ี 
1/1 มีจ านวนสถาบันอุดมศึกษา 75 แห่ง 
เข้ าร่ วม รับ 107,765 คน จากผู้ สมัคร 
134,859 คน ผู้ผ่านคัดเลือก (ส่งเคลียริง-
เฮาส์) 59,140 คน ยืนยันสิทธ์ิ 39,847 คน 
สละสิทธ์ิ 19,293 คน 

ส่วนรอบท่ี 1/2 มีสถาบันอุดมศึกษา
เข้าร่วม 54 แห่ง รับ 60,726 คน จากผู้สมัคร 
64,828 คน ผู้ผ่านคัดเลือก (ส่งเคลียริงเฮาส์) 
35,997 คน ยืนยั นสิท ธ์ิ  25 ,476 คน                    
สละสิทธ์ิ 10,521 คน อย่างไรก็ตาม ขณะนี  
ทปอ.ก าลังด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตร
ท่ีมี ผู้ ส มั คร เ ข้ า เ รี ย นมาก ท่ีสุ ด ว่า เ ป็น ไป                   
ในทิศทางใด สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศหรือไม่

นอกจากนั น  ทปอ.  ไ ด้มี รายงาน             
จัดโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน 
โด ย  ทปอ .ร่ ว มกั บ ท่ี ป ระ ชุ ม อ ธิก าร บ ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุม
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร า ช ม ง ค ล  ( ท ป อ . ม ท ร . )  แ ล ะ ส ม า ค ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
(สสอท.) ซ่ึงได้ด าเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ          
ใ น ชุ ม ช น  เ พ่ื อ แ ส ด ง พ ลั ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ                  
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ                     
ในการช่วยเหลือสังคมไป เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
ที่ผ่านมาด้วย

ด้าน นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วย           
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า 
เมื่อเร็ วๆ นี  ได้หารือร่วมกับ นพ. ปิยะสกล 
สกลสัต ย าทร รั ฐมนต รี ว่ า ก าร กระท รว ง       
สาธารณสุข (รมว.สธ.) เก่ียวกับนโยบายการผลิต
บุคลากรสายการแพทย์และสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบ
สุขภาพในอนาคต เพราะการผลิตบุคลากรสาย

ก า ร แ พ ทย์ แ ล ะ ส าย วิ ท ย าศ าส ต ร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยท่ีผ่านมา ไม่ได้สอบถามถึงความ
ต้องการของ สธ. แต่จะพิจารณาจากจ านวน
ประชากรต่อจ านวนแพทย์ ซึ่งการก าหนด
จ านวนผลิตวิธีนี  ถือไม่ถูกต้อง เพราะการผลิต
ก าลังคนต้องสอบถามไปยัง สธ. ซึ่งเป็นผู้ใช้
โดยตร ง  ร วมถึ ง พิ จารณาองค์ประกอบ                     
ด้านอื่นๆ เช่น ก าลังคนต่อจ านวนประชากร 
การเข้าถึงของประชากรต่อระบบสุขภาพ 
คุณภาพชีวิตประชากร

ทั งนี  ท่ีประชุมเห็นตรงกันว่าต่อไป            
การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพต้องสอบถามความต้องการของ สธ.             
โดย สธ.จะดูภาพรวมและประสนกับทาง ศธ.           
ซึ่งเป็นฝ่ายผลิต เพ่ือก าหนดจ านวนการผลิต
แพทย์แต่ละด้านอย่างเหมาะสม                            

“ต าม ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช า ติ ท่ี ก า ห น ด                   
เวชศาสตร์ครอบครัวมีเรื่องจ านวนประชากรต่อ
จ านวนบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้อง 
เมื่อทาง สธ.ได้ตัวเลขบุคลากรทางการแพทย์               
ท่ี เ หม าะส มแล้ ว  ศ ธ .  จ ะ ไปก าห นดใ ห้
มหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิตตามความต้องการ ไม่ใช่
จบออกมาแล้วไม่มีงานท า เช่น ปัจจุบันพบว่ามี
สาขาท่ีผลิ ตเกินความต้องการอย่ างคณะ
สาธารณสุขผลิตบุคลากรจนล้นไม่มีท่ีบรรจุท าให้
ปีต่อไปมหาวิทยาลัยต้องลดจ านวนรับในสาขา
ดังกล่าว หรือมีสาขาท่ีขาดตลาดอย่างสาขา                
เวชศาสตร์ครอบครัวท่ีจะเน้นเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคเป็นหลัก เพราะการรักษา
เป็นปลายทางซึ่งมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง อนาคตการผลิต
บุคลากรด้านการแพทย์และสายวิทยาศาสตร์ผลิต
ตาม ท่ี สธ.ก าหนด และจะสามารถส่งเสริมให้คน
ดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยไม่ให้เป็น                
โรคร้าย หรือโรคท่ีมีภาวะแทรกซ้อน การเข้า
รักษาตัวท่ีโรงพยาบาลก็จะน้อยลง” นพ.อุดม กล่าว

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมบุคลากรด้าน
การแพทย์ต้องวางแผนไปข้างหน้า โดยปรับ               
ตามความต้องการท่ีแท้จริง ทั งนี อาจต้องใช้กลไก
ทางด้านงบประมาณมาเป็นตัวก าหนด เช่น                
การให้ ทุน อาจจะเน้นในสาขาท่ีขาดแคลน           
และเป็นความต้องการอย่างแท้จริง ในส่วนแพทย์
เฉพาะทางยังมีความจ าเป็น แต่แพทย์เฉพาะทาง
บางสาขาอาจจะต้องลดลง ส่วนจะสาขาใดบ้าง 
ยังไม่สามารถบอกได้ต้องรอแนวทางจากทาง สธ.
คาดว่าอีกประมาณ 2 เดือน จะได้เห็นตัวเลข
ความต้องการท่ีชัดเจน

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ



ภาพโดย : กองนโยบายและแผน และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ส านักงานสภามหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา
อาคาร 100 ปี ศรีสุรยิวงศ์ ชั น ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑
http://uc.bsru.ac.th


