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ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย            
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมช้ัน 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว                 
รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       
จ านวน 11 ราย หลังจากนั้น คุณทนง โชติสรยุทธ์ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัวฯ และเข้ารับพระบรมราชโองการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา อย่างเป็นทางการ  



- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน 
- ข้าราชการบ านาญ 

- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562 
- ท่ีปรึกษาท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
- ท่ีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562   
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 
- นายแพทย์ประจ าโรงพยาบาลธนบุรี     

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของส านักงานกองทุน    
  สนับสนุนการวิจัย 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 
- ประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  
- ข้าราชการบ านาญ 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
- ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
- ผู้ประเมินคุณภาพของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
- ผู้ประเมินคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 
- อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  ศิลปากร 
- ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน 
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปูชนียจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- กรรมการวุฒิยาจารย์ พิจารณาผลงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน 
- ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 
- ประธานกรรมการบริหาร และผู้อ านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา 
- คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  (กพพ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
  (องค์การมหาชน) 
- คณะกรรมการ โครงการโรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน คณะกรรมการ 
  การศึกษาข้ันพื้นฐาน (กพฐ.)   
- อนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562 
- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท นวัตกรรมการสื่อสาร 
  ทางการเมือง และการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
- กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  สุโขทัยธรรมธิราช 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยนครพนม 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ 
  ประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 



ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ในโอกาสที่รับการแต่งตั้ง 

ให้ด ารงต าแหน่ง 

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๑  2  3 

4  5  6 

รองอธิการบดี ตามรายนามต่อไปนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ   ก๋าค า  4) รองศาสตราจารยส์ายัณ  พุทธลา 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อารวีรรณ  เอี่ยมสะอาด  5) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  6) อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม 

4  5  6 

๑  2  3 

ผู้ช่วยอธิการบดี ตามรายนามต่อไปนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช  4) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  5) อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  เครือหงษ์ 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสด์ิชัย  6) อาจารย์มรกต  ภู่ทอง 



           รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
 
 
อนุมัติ แต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 6 คน ตามรายช่ือต่อไปนี้ 
     1) รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 
     2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า 
     3) รองศาสตราจารย์สายัณ   พุทธลา 
     4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 
     5) อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม 
     6) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ 
 
 

อนุมัติ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ด ารงต าแหน่ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ตามรายช่ือ
ดังต่อไปนี้ 
     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา         ประธานกรรมการ 
     2) รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด   รองประธานกรรมการ 
     3) นายคุณากร  เพชรคง                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     4) ดร.บุญลือ  ทองอยู่                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     5) อาจารย์มรกต  ภู่ทอง                  กรรมการ 
     6) อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ                  กรรมการ 
     7) อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ                กรรมการ  
     8) อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์                  กรรมการ 
     9) นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล                     กรรมการและเลขานุการ 
     10) นายอภิชาติ  สิงห์ชัย                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

อนุมัติ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

เห็นชอบ   1) มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
              2) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562 (ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน) 



           รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

อนุมั ติ   แต่ งตั้ งคณะกรรมการด้ านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
     1) นายวรพงษ ์  วรรณศิริ                ประธานกรรมการ 
     2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี                รองประธานกรรมการ 
     3) นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์                กรรมการ 
     4) นายอาทร  ทองสวัสดิ์                กรรมการ 
     5) นายศิลปชัย  หอมทรัพย ์                กรรมการ  
     6) ดร.สุภัทร  บุญส่ง                กรรมการ 
     7) อาจารย์มรกต  ภู่ทอง                กรรมการ 
     8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการ 
     9) นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล                กรรมการ 
     10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว    เลขานุการ 
     11) นางสาวดาวประกาย  สุขสี                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     12) นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล                ผู้ช่วยเลขานุการ 
     13) นางสาววลิาวรรณ  ดวงลิวงษ ์                เจ้าหน้าท่ี 
     14) นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน                เจ้าหน้าท่ี 

เห็นชอบ  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นชอบ  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
อนุมัติ ใช้บัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) กรณีไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                  
จากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม              
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพส าหรับต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือช านาญการ
จากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 



เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้ 
     1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 
2560 
     2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2562  
     3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 
2560 
     4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 

อนุมัติ แต่งตั้งศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์   จูฑา เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร
ใหม่  พ.ศ. 2562) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา และ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



1) อนุมัติ แต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 
ราย ดังน้ี 
     (1.1) อาจารย์อนุชัย  ถนอมสินรัตน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (6110) ตั้งแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
     (1.2) อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสังคมวิทยา (6110) อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม (611005) 
ตั้งแต่วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
     (1.3) อาจารย์อรุณวรรณ  ชูสังกิจ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) ตั้งแต่วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
     (1.4) อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131) ตั้งแต่วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
     (1.5) อาจารย์ปณิตา  แจ้ดนาลาว ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) ตั้งแต่วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
     (1.6) อาจารย์นพณัช  พวงมาลี  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (1120) ตั้งแต่วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
      (1.7) ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ใจเย็น  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) ตั้งแต่วันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
     (1.8) อาจารย์ณัฏฐ์  เดชะปัญญา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) ตั้งแต่วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
     (1.9) อาจารย์กรองทอง  หีบโคกสูง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาบริหารธุรกิจ (6802) ตั้งแต่วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 

รับทราบ 1) ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร จากรองอธิการบดี จ านวน 2 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร .            
อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า 
             2) ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร จากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รังสรรค์  บัวทอง 

รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562 



วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประชุมอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2562 ปีการศึกษา 
2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาการอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมแนะน าคณะผู้บริหารชุดใหม่ 
และแจ้งผลงานที่โดดเด่นในรอบ 4 ปี และวิสัยทัศน์การบริหารมหาวิทยาลัย การแจ้งนโยบายต่างๆ จากรองอธิการบดี เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 



          ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .ลิ นดา     
เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า 
มบส.ตอบสนองนโยบายรัฐในการกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยการท่องเท่ียวในประเทศ จึงได้
ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจัดหลักสูตรการอบรมให้กับ
มัคคุ เทศก์ เฉพาะ เพื่อรองรับการต่ออายุ
ใบอนุญาตกรณีเปลี่ยนผ่านเป็นมัคคุเทศก์
ภูมิภาค โดยเปิดรับมัคคุเทศก์ผู้มีใบอนุญาต             
ทั่วประเทศใน 4 ภูมิภาคเข้าร่วมอบรม ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้  ตั้ ง เป้ าอบรมให้มีมัคคุ เทศก์              
ที่มีคุณภาพตามหลักสูตรกว่า 1,500 คน 
ภายในปีน้ี 
          อธิการบดี มบส.กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ 
มบส. มีความพร้อมในด้านหลักสูตรฝึกอบรม              
มีวิทยากรทั้งภายในและเครือข่ายมัคคุเทศก์
จากหน่วยงานภายนอก รวมถึงเครือข่าย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏในส่วนภูมิภาคที่พร้อม
ให้ ก า ร สนั บสนุ น เพื่ อ ส ร้ า ง บุ ค ล าก ร                           
ด้ านการท่องเ ท่ี ยวให้ สามารถส่ งมอบ
ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสร้าง
ความสุขให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศได้ ทั้งยังยกระดับมัคคุเทศก์
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามขอบเขต
พื้นที่การท างานภูมิภาคที่กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น และเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลน
มัคคุ เทศก์ ในบางพื้นที่  หลักสูตรอบรม
ประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุ เทศก์  กฎหมาย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง                          
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว นโยบาย                
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง รั ฐ
ประวัติศาสตร์  โบราณคดี วรรณกรรม
ท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และชุมชนท้องถิ่น
รูปแบบการเที่ยวเฉพาะ สินค้าพื้นเมืองและ            
ของที่ระลึก ภูมิศาสตร์ และทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่น ผู้สนใจติดตามรายละเอียด   
ได้ทีเ่ฟสบุ๊กแฟนเพจ BsruGuide 
 
  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ท่ี 25  พฤศจิกายน  2562  



       ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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