
ขอขอบคุณ : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



           รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

เห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย  
การบริหารจัดการช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย โดยให้จัดท าเป็น                  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การบริหาร
จัดการช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย และเสนออธิการบดีลงนาม 

เรื่องน่ารู้จากสภา 

รับทราบ รายช่ือคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์
ประจ า ประกอบด้วย 
     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ ์
     2) อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน ์
     3) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ 
     4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 
     5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ 
     6) อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ 
เห็นชอบ รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย 
     1) ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย 
     2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ 
     3) รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ 
     4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์ 
     5) รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี 
     6) รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี               
พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 



อนุมัติแต่งต้ัง 
     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด ด ารงต าแหน่ง              
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน (650107) ตั้งแต่วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
     2) อาจารย์พีรวัจน์ มีสุข ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (1113) ตั้งแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
     3) อาจารย์พรชัย พรหฤทัย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (1113) ตั้งแต่วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
     4) อาจารย์อังคาร ปริญญาชัยศักด์ิ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145) 
ตั้งแต่วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
     5) อาจารย์ ดร.กรกฎ  เพ็ชร์หัสณะโยธิน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101) อนุสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (110103) 
ตั้งแต่วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
     6) อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) ตั้งแต่วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
     7) อาจารย์ ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาอณูชีววิทยา (2103) ตั้งแต่วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
     8) อาจารย์หทัยรัก ตุงคะเสน ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาชีววิทยา (2141) ตั้งแต่วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2561 
     9) อาจารย์ ดร.ชลพร กองค า ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
(6500105) ตั้งแต่วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2561 
     10) อาจารย์ ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (650146)               
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
     11) อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์(0112) ตั้งแต่วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

เรื่องน่ารู้จากสภา 

รับทราบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก่อนน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

เห็นชอบ การเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่ง             
ที่ว่างลง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ 



เห็นชอบ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน 
ดังนี ้
     1) นายทนง            โชติสรยุทธ์ 
     2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ 
     3) ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา 
     4) นายวรพงษ ์  วรรณศิริ 
     5) ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
     6) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
     7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี 
     8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธ์ุ 
     9) ดร.สายหยุด  จ าปาทอง 
     10) ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ 
     11) ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์    

เรื่องน่ารู้จากสภา 

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้  
     1) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 
2560 
     2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 
2560 
     3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 
2555 
     4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 
2560 

รับทราบ การแต่งตั้ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม               
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 

รับทราบ  รายงานความก้าวหน้า  เรื่ อง  การจ่ายค่าจ้ าง เต็มจ านวน                      
ตามที่ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการร้องขอและแนวทาง                     
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 



เวทีวิชาการ 

                  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบริหารและต าแหน่งทางวิชาการ 



วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ชงโคเกมส์ 2018”       
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิด - ปิด งานการแข่งขันกีฬาภายใน พร้อมผู้บริหาร 
คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดขึ้นระหว่างวันที่                    
6 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 สรุปผลเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้  
          คณะครุศาสตร์ 21 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง 
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 20 เหรียญทองแดง 
          คณะวิทยาการจัดการ 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง 
          วิทยาลัยการดนตรี 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง 
          การศึกษาภาคพิเศษ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 

กิจกรรมน าความรู้ 

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



กิจกรรมน าความรู้ 

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จัดเวที
สร้างการรับรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “เวทีเส้นทางสร้างไทย เลือกตั้ง 62” โดยมี พลโทสรรเสริญ แก้วก าเนิด อธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คุณทัศนีย์ ผลชานิโก 
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ คุณสุธิดา โชคพระสมบัติ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ร่วมพิธีเปิดพร้อมกัน ภายในงานมีการแสดงร าโทน การแสดงชุด “รัฐนิยม” การแสดงดนตรี                   
การแซววาทีในหัวข้อ “เลือกคนท่ีรักหรือเลือกพรรคที่ชอบ” และ คุณเก่ง ธชย ประทุมวรรณ ร้องเพลงวอร์มเสียงประเทศไทย และเพลง
หัวใจทศกัณฐ์ ทั้งนี้ มีการสาธิตการเลือกตั้ง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  



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

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

แวดวงการศึกษา 

          คุรุสภา อนุมัติ 25 มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 26 หลักสูตร ย้ าเรียนจบต้องสอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู  
 

              เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ 
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ               
คุรุสภา กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การ
รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู 
ส าหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 จ านวน 
25 แห่ง 26 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา โดยก าหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
         1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจ านวนที่ได้รับอนุญาต    
          2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไข              
ที่แต่ละสถาบันก าหนด 
          3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู 
ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู  
          ดร.วัฒนาพร กล่าวต่อไปว่า ส าหรับสถาบันที่ได้รับการ
รับรอง 25 แห่ง มีดังนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 60 
คน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 180 คน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 180 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 180 คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 180 คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา 150 คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 120 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ 180 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 180 คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี 120 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 180 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 180 คน 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 120 คน 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 180 คน มหาวิทยาลัยตาปี 60 คน 
มหาวิทยาลัยธนบุรี 120 คน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 60 คน 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 120 คน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล     
90 คน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 180 คน วิทยาลัยนครราชสีมา 
120 คน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรภาษาไทย 
120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน วิทยาลัยสันตพล 180 คน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 60 คน และสถาบันอาศรมศิลป์           
90 คน ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียน               
การสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจ านวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์
คุรุสภา www.ksp.or.th หรือ สอบถามทางสถาบันที่ ได้รับ
อนุญาตให้จัดการเรียนการสอน 

 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  

เดลินิวส์ วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 


