
ขอบคุณภาพถ่ายจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมบันทึก
เทปถวายพระพร ชัยมงคลส ม เด็ จพ ระ เ จ้ าอ ยู่ หั ว                  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 
กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
ช่อง 5



รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม                
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕6๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕61  มมีติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้

เรื่องน่ารู้จากสภา

1) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.คณกร สว่างเจริญ เป็นคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ตั้งแต่ วันที่  18 กรกฎาคม พ .ศ.2561 ถึง วันที่  17 
กรกฎาคม พ.ศ.2565

2) รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... โดยให้น ากลับไปแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และน า เรื่องเข้า                
ที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหน่ึง

3) อนุมัติแต่งตั้ง 
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ ด ารง

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(2) อาจารย์ญาณิศา ตันติปาลกุล ด ารงต าแหน่ง                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม ตั้งแต่ วันที่  7 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

4) อนุมัติ ยกเลิกตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร จ านวน 11 หลักสูตร

5) เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังน้ี

(1) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร คือ

(1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ.2556

(1.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ.2560

(1.3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ฉบับปี พ.ศ.2555

(1.4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.2558

(1.5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2560

(1.6) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ฉบับปี พ.ศ.2556



เรื่องน่ารู้จากสภา

2) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักสูตร จ านวน                
17 หลักสูตร คือ

(2.1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       
ศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2558

(2.2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                    
นาฏยศิลป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               
การประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา        
ศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา           
พลศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               
ภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               
สังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.13) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา     
ดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.14) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
ดนตรีตะวันตกศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.15) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
ฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.16) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
เคมี ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.17) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.2560



คนเก่ง มบส.

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพันธ์  บุญชัย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดูแลนักศึกษา 
เข้าร่วมแข่งขันประเภททักษะแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ การน าเสนอ                      
สื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2) นางสาวณปภัช พุ่มไม้ และนางสาวศิริวรรณ สดี า นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประเภททักษะแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการ
วิชาการ การน าเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3) นางสาวเบ็ญจมาศ  โกยทรัพย์ นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผู้ชนะเลิศ 
Top score 194/200 คะแนน จากการแข่งขันรายการ “Fusion K-Food Challenge 2018” จัดโดยบริษัท ShowBT Thailand ร่วมมือกับ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี และบริษัท HAPPYCALL

4) นายแมน  คล้ายสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “คิดดี ท าดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต” ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) 
และอุดมศึกษา ตามโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจ าปี 2560 และได้ รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา 
ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน คร้ังท่ี 17” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

5) นางสาวกัลยาณี  พุทธา และนางสาวรุ่งฟ้า  มีพัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน คร้ังท่ี 17” 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

6) นางสาวกมลรัตน์  บุญภา นางสาวสุพัฒตรา  เหล่าจั่น และนางสาวชรัญญา นันทะโคตร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง การแข่งขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน 
คร้ังที่ 17” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับ
คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังน้ี



ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีได้รับแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.คณกร                
สว่างเจริญ ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังแต่วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ถึงวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565

อาจารย์จรัญ ประจันบาล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมณ์ ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

อาจารยญ์าณิศา ตันติปาลกลุ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                       
ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ เพื่อประชุมหาแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และเข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา (Thonburi 
Knowledge Center) ที่จัดแสดงเป็นห้องต่างๆ จ านวน ๑๐ ห้อง โดยเล่าเรื่องราวผ่านพัฒนาการของธนบุรี (Timeline) ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณภาพถ่ายจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา



แวดวงการศึกษา

’

ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

***********************

บอร์ดคุรุสภาเห็นชอบในหลักการ   
ให้กลับไปผลิตครูหลักสูตร 4 ปี พร้อม
ต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาช่วยเหลือ
ให้ความเป็นธรรมกับผู้เรียนครู 5 ปี 
ไม่ให้เสียเปรียบ อีกท้ังผู้เรียนครูต้อง
สอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
แทนการได้มาโดยอัตโนมัติ คาดเริ่มได้
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการ
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร คุ รุ ส ภ า 
เม่ือเร็ว ๆ น้ี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้                        
ในหลักการ เร่ืองการกลับไปผลิตครู
หลั กสู ต ร  4  ปี  ต ามที่ สภ าคณบ ดี                       
คณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์แห่ ง
ป ระ เ ท ศ ไท ย  ( ส . ค . ศ . ท . )  เ ส น อ                      
โดยที่ ประชุ ม เห็ นว่ า  หากต้ องการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ก็จ าเป็นต้อง
รีบด าเนินการเร่ืองส าคัญๆ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว โดยเฉพาะการปรับมาตรฐาน
การผลิตครู ซ่ึงส านักงานเลขาธิการ                 
คุรุสภาก าลังด าเนินการอยู่ รวมถึงปรับ
มาตรฐานหลักสูตรการผลิต ครูของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และปรับหลักสูตรการเ รียน              
การสอนจากหลักสูตรครู 5 ปีกลับไป
เป็น 4 ปีเหมือนในอดีต

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า                   
ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
พั ฒนาระบบมาตรฐานวิ ชาชี พค รู                        
ซ่ึงมี ศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
เป็นประธาน ไปจัดท าข้อเสนอเก่ียวกับ               
การปรับเปลี่ ยนการผลิตครูทั้ งระบบ                     
ใน 3 ส่วนส าคัญ คือ 

1. การปรับมาตรฐานวิชาชีพครู 
ที่มี 11 มาตรฐาน ให้เป็นมาตรฐานที่
อิงสมรรถนะมากขึ้น โดยประกอบด้วย 
การวัดความรู้ ทักษะ และ ความเป็นครู  

2. การป รับวิ ธี กา รได้ม า ซ่ึ ง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากเดิม
ที่ผู้เรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
จะได้รับใบอนุญาตฯโดยอัตโนมัติ ให้
เ ป ลี่ ย น เ ป็ น ก า ร ส อ บ เ พื่ อ ข อ รั บ
ใบอนุญาตฯแทน รวมถึ งจะต้อง มี
สถาบันคุรุพัฒนา เพื่อท าหน้าที่พัฒนา
ทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่ครู 

3. การปรับหลักสูตรการผลิตครู
จากหลักสูตร 5 ปี เป็น 4 ปี โดยต้อง
เป็นหลักสูตรที่ไดม้าตรฐาน ขณะเดียวกัน
ต้องพิจารณาแนวทางช่วยเหลือและ           
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ก าลังเ รียน
หลักสูตร 5 ปีด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบ 

ทั้ ง น้ี  ตนได้ ขอให้ คณะอนุ -
กรรมการฯ เร่งด าเนินการเร่ืองดังกล่าว 
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ                  
คุ รุ สภาภาย ใน เดื อนกรกฎาคม น้ี 
โดยคาดว่าจะเร่ิมใช้หลักสูตรผลิตครู 
4 ปี  ได้ ตั้ งแต่ ปี การศึ กษา 2561 
เป็นต้นไป

“การปรับหลักสูตรการผลิตครู 
ถือเป็นเรื่องส าคัญ แต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ย้ า
อะไรเป็นพิเศษ เพราะคณะอนุกรรมการฯ 
ที่ ม อบ ห ม า ย ให้ พิ จ า ร ณา เ รื่ อ ง น้ี 
ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
จึงมั่นใจว่าจะจัดท าข้อเสนอต่างๆ ได้
อย่างครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด” 
นพ.ธีระเกียรติ กล่าว



กิจกรรมน าความรู้

“ ”

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

วันท่ี 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมสปริงฟิวด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม อาทิ “กิจกรรมบอกเล่าความเคลื่อนไหวของสมาชิกโครงการพี่เลี้ยง” ปี 2561 กิจกรรม
ทบทวนแผนเร่งรัดในการท าผลงานวิชาการตามเกณฑ์เดิม กิจกรรมบอกเล่าเร่ือง “การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง                   
ทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเร่ืองเกี่ยวกับการท าผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย และการบรรยายพิเศษ เร่ือง “เก็บตก จากท่ีประชุม Readers”
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร และการบรรยายพิเศษ 
เร่ือง “เมื่อต้องท าวิจัยในคน หรือสัตว์ ต้องท าอย่างไร (จึงถูกต้องตามหลักจริยธรรม การวิจัย)” จาก อาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี นอกจากนี้ยังมี     
การให้ข้อเสนอแนะจากพ่ีเลี้ยงท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และการปฏิบัติการในการจัดท าผลงานทางวิชาการท่ีเข้มข้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา ก ากับ และติดตามการด าเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2561 ในวันพุธท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม 
และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ 
ทีฆะทรัพย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561


