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วันพฤหัสบดีที่  23 กรกฎาคม พ.ศ.  2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิ ธีถวายพระพรชัยมงคล 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมอ่านบทอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติ 
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และการลงนามถวายพระพร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และชาวชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคาร 1 ชั้น 4 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหน้ากากผ้าอนามัย เฟสชิลด์ และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 9 ชุมชน ในโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ เพื่อใช้สาธารณะ
ประโยชน์ต่อไป ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมคณาจารย์และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การเปิดภาคเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ภายในงานมีการ
ประกาศแจ้งเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) นโยบายการเตรียมพร้อมหลังวิกฤต COVID–19 2) แนวทางการจัดการเรียน
การสอน และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 3) นโยบายการใช้เงิน/โครงการ/แผนและงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และการประกันคุณภาพการศึกษา 4) การเตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ และประกาศหลักเกณฑ์                
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5) ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการเตรียม              
ความพร้อมด้านอื่นๆ ประจ าปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 
อาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม            
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 4 ราย ดังน้ี

1) อาจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102) ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

2) ว่าท่ี ร.ต.อนุวัฒน์ หัสดี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

3) ว่าท่ี  ร.ต.หญิงแฝงกมล เพชรเกลี้ ยง ด ารงต าแหน่ ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (650107) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

4) อาจารย์ ดร.วรินธร สีเสียดงาม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (6103) ต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียน 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1–6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 
829 คน

เห็นชอบ การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน            
อุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

1) รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด
2) รองศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เชื้อแถว



เ ห็นชอบ การขอความ เห็นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด              
ในหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 
2562

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับ
ปี พ.ศ. 2560

3)  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560

4) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

เห็นชอบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รับทราบ รายงานฐานะการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

รับทราบ ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย 
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 2) 



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร                    
เพื่อแสดงความยินดีแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1) อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้สนับสนุนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ 
พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท และโล่เกียรติยศ ณ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2) นางสาวสุภาวดี  วรรณสิงห์  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 
บาท และโล่เกียรติยศ ณ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

3) นางสาวสิริพร  ไพปัญญา  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 
บาท และโล่เกียรติยศ ณ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ  พัดเอี่ยม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นผู้สนับสนุนนักศึกษา
เข้าร่วมประกวด การออกแบบมิสแกรนด์ตรัง 2020 Custume design contest ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบชุดประจ า
ชาติยอดเยี่ยม ณ กองประกวดมิสแกรนด์นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง 2020

5) นายสุริยา  ปะกา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบชุดประจ าชาติ
ยอดเยี่ยม มิสแกรนด์ตรัง 2020 Custume design contest ณ กองประกวดมิสแกรนด์นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง 2020



สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับแต่งต้ัง
ให้ด ารง



ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าโดย                             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี นางสาว
กฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย และคณะ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อุทัยริเวอร์เลค
รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดท า คู่มือ
การป ฏิบัติ ง านหรื อ ง านวิจั ยของบุ คลากรส านั กง านสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และร่วมกันก าหนด
แนวทางในการพัฒนางานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย               
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้                
อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน
ของบุคลากรภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัย 



คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น าโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธาน
กรรมการ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ 
เศรษฐขจร และรองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการตรวจเยี่ยมและติดตาม             
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อรับฟังข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับ                
การด าเนินงานของหน่วยงาน และน าข้อมูลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 



หลักการและเทคนิค นักศึกษาต้องประยุกต์ใช้ความรู้วิ เคราะห์                        
การทดสอบทาง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้การปฏิบัติตาม หลัก                     
ความปลอดภัย นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 
รวมทั้งความปลอดภัยต่อผู้ป่วย กับสิ่งตัวอย่าง จุลชีพก่อโรค สารเคมี และ                 
สารอันตรายต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการก าจัดขยะติดเชื้อ ขจัดการปนเป้ือนจุลชีพ 
และการขจัดการปนเป้ือนสารเคมีและสารอันตรายต่างๆ ได้ ขั้นตอนก่อนการ
วิเคราะห์ นักศึกษาต้องเก็บสิ่งตัวอย่างตามขั้นตอนการปฏิบัติ เก็บรักษาและ
ตรวจวิเคราะห์ทางเทคนคิการแพทย์ไดข้ั้นตอนการวิเคราะห์ นักศึกษาปฏิบัติงาน 
ในขั้นตอนต่างๆ แปลผลและแก้ไขปัญหาการควบคุมคุณภาพภายในได้อย่าง
ปลอดภัย ทั้งต่อตนเอง ผู้ อ่ืน และสิ่ งแวดล้อม ขั้นตอนหลังการวิเคราะห์ 
นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ วิเคราะห์และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบทางการแพทย์ได้ ติดตามและจัดการสิ่งตัวอย่าง 
ขยะติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานจนถึงการท าลายในขั้น สุดท้าย                  
ได้การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นักศึกษาเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน 
และวิธีปฏิบัติของห้องปฏิบัติการได้อย่างเคร่งครัด ระบบบริหารคุณภาพและ     
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักศึกษามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติช่วง กล่าวว่า “ความส าเร็จครั้งนี้เกิดจาก
วิสัยทัศน์ของท่านอธิการลินดาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มองเห็น
ความส าคัญและให้การสนับสนุนหลักสูตรอย่างมาก รวมทั้งการท างานเป็นทีม
ของคณาจารย์ในภาควิชา”

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติช่วง ยังได้กล่าวถึงการปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2563 เพ่ิมเติมด้วยว่า “เราเน้นให้
นักศึกษาได้มีทั้งความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้าง เครือข่าย        
ในโรงพยาบาลชั้นน าของรัฐทั่วประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรง  
ในการฝึกปฏิบัติงานจริงในการท างาน ได้สัมผัสกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
รวมถึงการพัฒนาด้านทักษะที่จ าเป็นในการท างานและการใช้ชีวิต อาทิ ด้านการ
ท างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน และด้าน
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น เมื่อจบการศึกษาก็สามารถเร่ิมงานได้ทันที” นักเรียน
และผู้ปกครองที่สนใจข้อมูลการศึกษาต่อสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-473-7000 ต่อ 
3930 , 3931

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเร่งพัฒนาหลักสูตรหวังผลิต
บัณฑิตเป็นนักเทคนิคการแพทย์คุณภาพของไทย ป้อนตลาดแรงงานทางการ
แพทย์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสภาเทคนิค
การแพทย์ด้วยดีมาตลอดระยะหลายปีจนเป็นที่ยอมรับเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสภา
คณบดี 14 สถาบันที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณภาพของประเทศ และ
ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดีเด่นจากสภาเทคนิคการแพทย์             
โดยได้รับการยกเว้นการตรวจประเมินเป็นเวลา 5 ปีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวถึงนโยบายการผลิตบัณฑิตสู่ เส้นทาง              
นักเทคนิคการแพทย์ในครั้งนี้ว่า “เป็นที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยจะเป็นแหล่ง
ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ ซ่ึงเป็นบุคลากรส าคัญทางการแพทย์               
ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและโลกปัจจุบันนี้อย่างมาก นับเป็น
ความส าเร็จอีกก้าวของมหาวิทยาลัย ด้วยความพยายามมุ่งสู่การเป็น Smart 
University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีการเรียน              
การสอนครบทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม นับแต่การก่อตั้งให้มีการ
สอนในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนพัฒนาและได้รับ
การรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นเวลา 5 ปี
การศึกษา (2563 - 2567)”

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติช่วง พนโสภณกุล หัวหน้า
ภาควิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้กล่าวถึงรายละเอียดของหลักสูตรว่า “ในวงการแพทย์ ยังมี
บุคลากรวิชาชีพอีกหนึ่งกลุ่มที่จ าเป็นและส าคัญมาก ในกระบวนการตรวจ
วินิจฉัยและวิเคราะห์ผลตรวจของคนไข้ ที่ปฏิบัติการอยู่ในห้องแล็บ ยิ่งในภาวะ
วิกฤติการระบาดของไวรัสและโรคอุบัติใหม่อย่างเชื้อไวรัสโคโรนา-19 
(COVID-19) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ยิ่งท าให้ความต้องการของบุคลากร                    
ด้านเทคนิคการแพทย์มีความจ าเป็นมากขึ้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือสร้างมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ส าหรับบัณฑิต
จบใหม่ ในส่วนของมาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคนิคการแพทย์และ
มาตรฐานการฝึกงานใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน ส าหรับสถาบัน
ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และการจัดสอบเพ่ือขอขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับวิทยาการก้าวหน้า
และเทคโนโลยีน าสมัย ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทคนิคการแพทย์                   
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิค
การแพทย์ ครั้งที่ 3/2560 ให้ประกาศใช้ได้ ดังนี้

มรภ. บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา เดินหนา้ผลติ
ทีมนักเทคนคิการแพทย์คณุภาพ 

ป้อนตลาดแรงงาน การันตทีกัษะเขม้
ตามหลักสตูรมาตรฐานสภาเทคนคิการแพทย์



จะเป็นรายวิชาทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชาทางการ
ศึกษา สาธารณสุข มีวิชาอีกหลากหลายมากมายท่ีจะให้ผู้เรียนได้เลือก 
โดยเป็นรายวิชาท่ีทางมหาวิทยาลัยผู้เข้าร่วมโครงการ Thai MOOC เป็น
ผู้สอนในคร้ังนี้”

อีกท้ัง รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ยังได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการเรียนในระบบ Thai MOOC ว่า “เป็นการเรียน
แบบลักษณะการจัดเรียงคอนเท้นต์ไว้เป็นระบบชัดเจน มีสื่อวิดีโอ
เป็นหลักมีกิจกรรมการเรียนท่ีเหมือนกับในห้องเรียนจริงๆ อันนี้ก็จะช่วย
ตอบสนองในเร่ืองของการเรียน ในขณะท่ีบางคนไม่สามารถเข้า เรียน             
ในระบบได้ มันเหมือนกับเป็นห้องเรียนท่ีวิ่งอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต 
เน้นเรียนแบบวิดีโอเป็นหลัก ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนจริงๆ และมีผู้เรียนท่ีอยู่             
ในระบบจริงๆ และก็รับจ านวนได้ไม่จ ากัด ตรงนี้จะท าให้การเรียนของเรา
แตกต่างจากการเรียน e-Learning ในแบบเดิม”
การเข้าเรียนแต่ละครั้งระบบจะเก็บข้อมูลและสถิติการเรียนให้ ?

แน่นอนเลย เพราะโปรเจค Thai MOOC เราเน้นในเร่ืองของ              
การจัดฐานข้อมูลผู้เรียนท่ีเข้ามาเรียนในระบบ สมมติว่าผู้เรียนเข้ามาเรียน
สองคร้ัง ระบบก็จะเก็บไว้ว่า เข้ามาเรียนแล้ว ทดสอบแล้ว ท ากิจกรรมผ่าน               
ในระบบตรงนั้น ท าการประเมินวัดผล ระบบก็จะเก็บฐานข้อมูลนั้นไว้ 
จะมาเรียนกี่ปีระบบก็จะเก็บไว้ให้ แม้กระท้ังในอนาคตถ้าเรียนจนครบ
รายวิชาท่ีคิดว่าจะเอาไปเทียบกับสถาบันใด ผู้เรียนก็สามารถจะหิ้วข้อมูล
ตรงนี้ไปเทียบการเรียนกับในระบบจริงๆ ของสถาบันนั้นๆ ได้

สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่า ระบบ Thai MOOC เป็นของ
คนไทยทุกคนท่ีสามารถเข้ามาเรียนในอินเตอร์เน็ตได้ จะช่วยเติม เต็ม             
ในเ ร่ืองของการเ รียนของบุคคล แม้ว่า เราจะ ไม่มีโอกาสเข้าศึกษา              
ในสถาบันการศึกษาท่ีตัวเองต้องการในอดีต แต่ปัจจุบันสถาบันการศึกษา
มาเปิดการเรียนการสอนแล้วในระบบ Thai MOOC เราสามารถจะไปเป็น
นิสิตนักศึกษาท่ีสถาบันนั้นได้โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ซึ่งระบบการ
เรียนแบบ Thai MOOC จะช่วยให้คนไทยเข้าถึงความรู้นั้นได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

เพราะความรู้ใหม่ๆ สามารถเกิดข้ึนได้ในทุกๆ วัน ทฤษฎี
และการค้นพบต่างๆ ก็เกิดข้ึนได้ในทุกๆ วินาที การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จึงเป็น “ทักษะ” ท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้คนไทยในยุคปัจจุบัน ก้าวทัน
โลกแบบไม่มีวันหยุดนิ่ง โครงการ “Thai MOOC” จึงเปิดขึ้นมา            
เพื่อรองรับการศึกษาของผู้ที่สนใจเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภายใต้นโยบายส าคัญของรัฐบาล ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
“Thai MOOC” เป็นการศึกษาระบบเปิดท่ีเกิดจากความร่วมมือของ 
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะร่วมดูแล Thai MOOC โดยการจัดการท้ังระบบ
ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย โปรแกรม
ระบบจั ดการ เ รียน รู้ และการจั ดการ เ รียนการสอน  โดยมี
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมพัฒนารายวิชาและ     
จัดการเรียนการสอน โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะเป็น
หน่วยงานหลักในการดูแล และประสานงานให้เกิดการจัดการเรียน
การสอน มาตรฐานการศึกษาและการจัดเก็บประวัติ และการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสามารถรอง รับผู้ เ รียนจ านวนมาก นอกจากจะมี
ความส าคัญในเร่ืองของการเรียนรู้ให้ทุกคนได้เลือกสรรวิชาเรียนกว่า 
140 วิชาตามความสนใจแบบไม่มี ข้อจ ากัด ยังเป็นการ เรียน              
ท่ีสะดวกสบายต่อผู้เรียนด้วยช่องทางการให้การศึกษาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังเป็นการเรียนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาท
ว่าแต่การศึกษาแบบ Thai MOOC 140 วิชาท่ีเปิดให้ผู้เรียนได้

เลือกเรียน มาจากไหนบ้าง รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 
ผู้อ านวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้ให้สัมภาษณ์และ
ตอบข้อสงสัยว่า “140 วิชาเรียนท่ีอยู่ในระบบ Thai MOOC ไม่ว่า

ขอบคุณข้อมูลจาก : 
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หลายคนอาจจะยังสงสัยกันว่า “Thai MOOC” คือ
โครงการอะไร และใครเป็นผู้สอนในระบบออนไลน์

เหล่านี้ วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ
“Thai MOOC” กันค่ะ



ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา

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

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม 
สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ จัดพิธีมอบโล่ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครูผู้ช่วย และมอบเครื่องหมายข้าราชการให้แก่นักศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจรูญ                  
มีธนาถาวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ คนละ 1 ชุด และนายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ 
และนายอภิชาต โรจน์สราญรมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนงบประมาณ โดยมีนักศึกษาสอบบรรจุได้ จ านวน 32 คน 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เกียรติมอบโล่ให้แก่ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์  
2) อาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีคณะครุศาสตร์  
3) ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
4) ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
5) ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
6) ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา 
7) ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

และได้มอบโล่ให้แก่ นางสาวสิริพร ไพปัญญา และนางสาวสุภาวดี วรรณสิงห์ นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 5               
ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ทั้งน้ีมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์


