


วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “สัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย                              
สู่ความเป็นเลิศ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การบริหารงานการศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธาน                
เปิดงาน ซ่ึงภายในงานมีการน าเสนอวีดิทัศน์ เร่ือง “90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ปูชนียบุคคลด้านการพัฒนาการศึกษาไทย” การแสดงและ
บรรเลงดนตรีโดยคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี การบรรยาย เร่ือง “การสะท้อนแนวคิดแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย จากประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัย และกล่าวสดุดี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ่ึงการจัดงานในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกัน
ดอกไม้พระราชทานแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง นอกจากนี้ยังมีพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ "ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง” และการบรรยาย 
เร่ือง “ประสบการณ์และมุมมองในการบริหารการศึกษา” และกล่าวอ านวยพรแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา



รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕62  มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จ านวน 19 หลักสูตร 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร

1) เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 19 สาขาวิชา และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังน้ี 
(1.1) สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(1.2) สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(1.3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(1.4) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2
(1.5) สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(1.6) สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(1.7) สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(1.8) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(1.9) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(1.10) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(1.11) สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(1.12) สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(1.13) สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(1.14) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(1.15) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
(1.16) สาขาวิชานาฏยศิลปศ์ึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(1.17) สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(1.18) สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(1.19) สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และให้ปรับแก้ไข                    
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

3) มอบอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในตรวจสอบการปรับแก้ในแต่ละหลักสูตรตาม ข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้น ารายงานการปรับแก้ดังกล่าวน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป



รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕62  มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ ด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์

1) อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107)
2) อนุมัติแต่งตั้ง

(2.1) อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102) ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(2.2) อาจารย์สุเมธ  พัดเอี่ยม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101) อนุสาขาวิชาจิตรกรรม (810101) ตั้งแต่            
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(2.3) อาจารย์ ดร.พนัง  ปานช่วย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(2.4) อาจารย์กชกร  ชิตท้วม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานาฏศิลป์ (8104) อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย (810403) 
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(2.5) อาจารย์พนัส  ต้องการพานิช ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

(2.6) อาจารย์ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

(2.7) อาจารย์ชัยณรงค์  วิรุฬพัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101) ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.8) อาจารย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริ ยางคศิลป์  (8103) อนุสาขาวิชาดุริ ยางคศิลป์ตะวันตก 
(810303) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.9) อาจารย์พรรษา  ตระกูลบางคล้า ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัน (650161) 
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(2.10) อาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561



1) รับทราบ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-
บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังน้ี

(2.1) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559

(2.2) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 
2560

(2.3) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบและกราฟิกอินโฟร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560

(2.4) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.2560

(2.5) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ.2560

รับทราบ รายงานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

รับทราบ การชี้แจงเหตุผลกรณีที่ไม่ได้เสนอขอรับการประเมินเพื่อการขอ
รับรองปริญญาก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน ของหลักสูตรครุศาสตรมหา-
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา



ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ



วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย และเป็นการปลูกจิตส านึกให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานมรดก
วัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ไว้ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าจัดให้มีการท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน ๑๕๐ รูป เนื่องในวันปีใหม่ไทย และกิจกรรมในช่วงบ่ายมีขบวนแห่
และสรงน้ าพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และกิจกรรมรดน้ าขอพรอาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ 
ผูม้ีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในฝั่งธนบุรี รวมทั้งการจัดซุ้มวัฒนธรรมอาหาร ๖ เชื้อชาติ ๓ ศาสนา โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



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

สภ า คณบดี คณะ ครุ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดเสวนาแนวทาง
จั ด ท า แ ล ะ บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร ค รู  4  ปี 
ขณะท่ีประธาน กมว.ย้ าหลักสูตรครู 4 ปี มรภ.                        
มีมาตรฐานไม่ขัดกฏหมาย

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.    
รั ฐ กรณ์ คิ ดการ  ประธานสภา คณบดี คณะ                
ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) เปิดเผยว่า  
เ มื่ อ เ ร็ ว ๆ  นี้  ส ค รภ .  ไ ด้ จั ด เ ส วน า หั ว ข้ อ 
“แนวทางการจัดท าและบริหารหลักสูตรครู 4 ปี 
ตาม มคอ.1 และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู” 
เพื่อชี้แจงกรณีท่ีมีผู้ ย่ืนหนังสือไปยังหน่วยงาน                  
ต่าง ๆ อ้างหลักสูตรครู 4 ปี ของมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏ (มรภ.) อาจเข้าข่ายขัดต่อ พ.ร.บ.สภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 
44(3) ระบุ ”ให้ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหน่ึงปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ  
การสอนตามหลักเกณฑ์วิ ธีการและเง่ือนไข                
ที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด”

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ กล่าวต่อไป ในการ
เสวนาคร้ังนี้มี ดร.สุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการ                     
สภาการศึกษา เป็นประธาน รศ.ดร.เอกชัย                 
กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(กมว.) น.ส.นุชนภา ร่ืนอบเชย ผู้อ านวยการ
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และผศ.ดร.วี รสิทธิ์  สิทธิ ไตร ย์ ท่ีป รึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วม 
เป็นวิทยากร โดยรศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
ได้ ชี้ แจ งว่ าห ลั กสู ต รครู  4  ปี ขอ งมรภ .                   
ที่ ก า ห น ด ใ ห้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอน
ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 - 4 สามารถท าได้ และไม่ขัด
กับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่  4 )  พ .ศ .  2562 ใน ข้อ  4 (ข) 
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ (1) การฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (2) การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาในวิชาเฉพาะ ซึ่งท้ัง (1) 
และ (2) สามารถนับเวลารวมกันได้ และการ
ฝึกปฏิบัติ การท้ัง  2 ส่วนก็ ไม่จ า เป็นต้อ ง
ต่อเนื่องกันตลอดท้ังเทอม... ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์ 24 เมษายน 2562 

ส่วน น.ส.นุชนภา ร่ืนอบเชย แจ้งว่า                            
ใน มคอ.1 หลักสูตรครู 4 ปี ข้อ 16.5 และ 6) ท่ี
ระบุ ใน การฝึ กประสบกา รณ์ วิ ช าชี พค รู
สถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาส
ฝึกประสบการณ์เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ระยะแรก   
ท่ีเข้ามาศึกษาเพื่อให้รู้จักวิชาชีพและสร้างทัศนคติ
ท่ีดีต่อวิชาชีพครู และเพิ่มความเข้มข้นของวิชาชีพ
ให้มากข้ึนตามล าดับจนถึงปีสุดท้าย ซึ่ งการ                  
ท่ีหลักสูตร มรภ.ให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตั้ งแต่ปี ท่ี 1 - 4 ถือว่าสอดคล้องกับ
แนวทางใน มคอ.1 และใน มคอ.1 ใช้ค าว่า “ควร” 
จึงไม่ได้บังคับว่าทุกสถาบันท่ีผลิตครูต้องท าตาม
แนวทางนี้  ขณะท่ีผศ.ดร.วี รสิทธิ์  สิทธิ ไตรย์
เสนอแนะให้ สครภ. สรุปผลการเสวนาเพ่ือเผยแพร่
ให้สถาบันผลิตครูได้น าไปเป็นแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง
ต่อไป

“ขณะนี้ หลั กสู ตรการผลิ ตครู  4 ปี               
ในส่วนของ มรภ.ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบัน
เกือบครบแล้ว ส่วน สครภ. ก าลังเร่งด าเนินการ
อบรมอาจารย์ผู้ สอนด้านวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในวิชาสะเต็มศึกษา และวิทยาการ
ค านวณ ตามท่ีได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และการอบรมอาจารย์                         
ด้านความรู้เกี่ยวกับสมอง เพื่อการบริหารจัดการ
ชีวิต (Executive Function : EF) ซึ่งได้ท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุน                 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คาดการอบรม
อาจารย์ดังกล่าวจะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่ อนเปิ ดภาค เ รี ยนปี การศึ กษา 2562”                     
ผศ.ดร.รัฐกร คิดการ กล่าว


