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นางสาวกรกาญจน์

อุ่นบ้าน

ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภท
งบประมาณ บ.กศ.คงคลัง ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
สรุปเรื่อง
ศูน ย์ ก ารศึ กษาอู่ท องทวารวดี ไ ด้ จัด ท าแผนการใช้ จ่า ยงบประมาณพื้ น ฐาน ประจาปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ประเภทงบประมาณ บ.กศ.คงคลั ง ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม –
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนาเสนอข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณพื้นฐานดังกล่าว
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของศูนย์
การศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี ในการประชุ ม วิ ส ามั ญ สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 4/2560 วั น จั น ทร์ ที่ 25 ธั น วาคม
พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้
1) ด้านงบประมาณ โครงการดั ง กล่าวได้รับ การอนุ มัติง บประมาณอุ ดหนุน จากสภามหาวิท ยาลั ย
ในวงเงินทั้งหมด 120 ล้านบาทแล้ว เมื่อยังดาเนินการไม่เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลา 3 ปี มหาวิทยาลัยสามารถ
ขยายเวลาดาเนินงานเพื่อดาเนินการต่อเนื่องได้ โดยใช้งบประมาณที่เหลือในงบดาเนินการของโครงการเดิมที่ได้รับ
อนุ มั ติ ไ ปแล้ ว ในส่ วนการของบประมาณเพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ดั งกล่ า วต้ อ งขออนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้งใหม่
2) ควรกาหนดเป้าหมายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้ชัดเจน โดยพิจารณาร่วมกับประชาคม
มหาวิทยาลัย และทาความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนดาเนินงานต่อไป
3) ควรมี ก ารรายงานความคื บ หน้ า ในการด าเนิ น งานของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถกากับติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด และ
ควบคุมการทางานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นไปตามเป้าหมายกาหนดไว้
4) ควรทบทวนแผนการดาเนินงาน และกาหนดรายละเอียดการดาเนิน งานและรายละเอียดของ
ระยะเวลาการดาเนินงานให้ชัดเจน
5) ควรเพิ่มเติมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๓

มติที่ประชุม รับทราบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทงบประมาณ
บ.กศ.คงคลัง ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
4.2 การประชุ ม ทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย (Retreat) ตามยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
สรุปเรื่อง
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2559 ระดั บ หลั ก สู ต ร ในช่ วงเดื อ นกรกฎาคม 2560 และระดั บ คณะ/วิท ยาลั ย ในช่ วงเดื อ นสิ ง หาคม 2560
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2560
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ระดับหลักสูตรและคณะ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วัน พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน และให้นาข้อเสนอแนะ
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
2. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
องค์ป ระกอบ จานวน คุณ สมบั ติ หลั กเกณฑ์ แ ละวิธีการได้ มา วาระการดารงต าแหน่ ง การพ้ นจากต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิท ยาลั ย พ.ศ.2556 โดยคณะกรรมการติด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ
พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2560 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ที่ ป ระชุ มอธิการบดี ม หาวิ ทยาลัย ราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 3(135)/2560
เมื่อ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อ งประชุ มราชนคริน ทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็ จพระศรีน คริน ทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามคาแนะนาของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
และตามพระราโชบาย และสานักงาน ทปอ.มรภ. ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และจั ด ท าโครงการสั ม มนา
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพื่ อระดมความคิดและรับฟัง ข้อแนะนาให้การ
ด าเนิ น การจั ด ท าร่ างดั งกล่ า วเรี ย บร้ อ ยสมบู ร ณ์ ต ามเจตนารมณ์ เมื่ อ วั น ที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ นครศรีธ รรมราช จากนั้ น สานั ก งาน ทปอ.มรภ. ได้ ป ระชุ มสั ง คราะห์ ยุท ธศาสตร์ใหม่ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และประชุมหารือกับคณะทางานองคมนตรีจนเสร็จสิ้น ได้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
4. มหาวิทยาลัยได้ นาผลการประเมิ นคุณ ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 และผลการ
ติด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้ ง ยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและนาไปสู่การจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป
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การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้
ด้านอาจารย์
1) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์นานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างรูปแบบ
วิธีการผลิตบัณฑิตที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2) ควรกาหนดแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้
มีคุณภาพใน ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑. องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชากับองค์ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้
๒. สมรรถนะ ต้องมีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาอื่นที่ใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่สอน ๓. ค่านิยม ในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
3) ควรตั้งเป้าหมายจานวนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และสารวจ
อาจารย์ที่อยู่ในเกณฑ์ เพื่อเร่งรัดให้อาจารย์ได้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4) ควรปลูกฝังค่านิยมให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการเป็นงานประจา
5) ควรมีเวทีให้อาจารย์นาเสนอบทความวิชาการหรืองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
6) ควรส่งเสริม สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ น าเสนอผลงานวิจั ยหรื อผลงานทางวิ ชาการในต่ างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเขียนของคณาจารย์ในการ
เขียนงานวิจัย
7) ควรสนั บ สนุ น งบประมาณให้ กั บ อาจารย์ จัด ท าสื่ อ การเรีย นการสอน หรื อบทเรีย นอี เลิ ร์น นิ่ ง
เป็นภาษาอังกฤษ
ด้านนักศึกษา
1) ควรสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดทา
ป้ายบอกทาง ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2) ควรจั ด โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาไปเรี ย นร่ ว มหรื อ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ใน
ต่ างประเทศ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู้ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษจากประสบการณ์ จ ริ ง และอยู่ ในสภาพแวดล้ อ มการใช้
ภาษาอังกฤษ
3) ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยของนักศึกษา ในด้านทักษะการเขียน
4) ควรปลูกฝังให้นักศึกษารักในวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น เพื่อกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย
5) ควรพัฒนานักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งต้องปรับจากกระบวนการ ตั้งแต่วิธีการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ ปรับสภาพแวดล้อมทางสังคม และอุปกรณ์การสอน เป็นต้น
ด้านหลักสูตร
1) ควรสร้างหลักสูตรซึ่งเป็นที่ต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และมีการบูรณาการเป็นการศึกษา ๔.๐
โดยเมื่อใช้หลักสูตรแล้วควรมีการวิจัย ติดตาม ประเมินผลกับบัณฑิต เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป
2) ควรพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อดึงดูดนักศึกษาประเทศเพื่อนบ้านเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
3) ควรมีหลักสูตรฝึกอบรมในลักษณะพิเศษ เช่น นักบริหารระดับหลักสูตรเพื่อการจัดการนวัตกรรม
โลกอนาคต หรือหลักสูตรนักบริหารโรงเรียน เป็นต้น เพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
4) ควรสารวจความต้องการของครูในพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการตามความต้องการที่ไ ม่กระทบต่อ
งานประจาและไม่ต้องฝึกอบรมในห้องเรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการติดตาม โดยวัด
และประเมินผลจากการพัฒนาในวิชาชีพ
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5) การจัดการศึกษาในอนาคต นักศึกษาสามารถเรียนรู้ไ ด้ด้วยตนเองและพัฒ นาตนเองได้ โดยใช้
ระบบ MOOC ซึ่งจะมีการกาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เน้นการเรียนการสอนในด้าน
Digital Literacy ดังนั้นวิชาพื้นฐานจะต้องมีเนื้อหาด้าน Digital Literacy
6) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ต้องสอบวัดความรู้ทั้งอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงควรเพิ่ม
รายวิชาพื้นฐานทางภาษาให้กับนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
7) ควรเร่ งทบทวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ทั น สมั ย ให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ แนวโน้ ม เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เช่ น
การจัดทาหลักสูตรออนไลน์ (MOOC) ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงอย่างไม่จากัดผ่านทางเว็บไซต์ การจัดทาสื่อ
การสอนทางไกลดิจิทัลโดยบูรณาการร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ด้านบริหารจัดการ
1) ควรปรับเกณฑ์การประเมินผลงานประจาปีของอาจารย์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน อย่างน้อยร้อยละ
๘๐ และเกณฑ์อัตลักษณ์ของคณะ ร้อยละ ๒๐
2) ควรต่อสัญญาให้คณาจารย์และบุคลากรจนถึงอายุ ๖๐ ปี ในครั้งเดียว เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
และนาเรื่องการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้นไปใช้ในการประเมินเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนประจาปี
3) มหาวิท ยาลัยควรจั ดทาแผนให้ สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล สอดคล้อ งกั บงบยุ ทธศาสตร์
งบวิจัย และบูรณาการกับงบประมาณจังหวัด เพื่อให้ได้รับอนุมัติงบประมาณ
4) การนานโยบายของรัฐบาลไปใช้ จะต้องมีประเด็นสังคมผู้สูง อายุและการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน์
5) มหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาโครงสร้าง ควรปรับโครงสร้างให้อยู่ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คือ มีการหลอมรวม พยาบาล อาชีวศึกษา ราชภัฏเข้าด้วยกันและแบ่งโครงสร้างใหม่
6) การเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติกรรม จะต้องมีการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมและ
กฎหมายในชีวิตประจาวัน ตามหลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
7) การทบทวนนโยบาย ต้องมีเป้าหมายที่ท้าทาย มีกระบวนการรองรับ เพื่อ สร้างความเป็นเลิศ /
ความโดดเด่น มีการสร้างศักยภาพและโอกาสให้แก่นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงการยกระดับคุณภาพของอาจารย์และ
นักศึกษาจนเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังนี้
- ควรมีกระบวนการที่มีพื้นที่ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามและประเมินผล และมีการบูรณาการ
ข้ามสาขาวิชา ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน
- ควรปรับแนวคิด /งบประมาณ / KPI ให้สะท้อนผลลัพธ์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย
- ควรมีก ารประชาสั มพั น ธ์ให้ หน่ วยงานภายนอก กลุ่ มเป้าหมายรับ ทราบบทบาทและผลงาน
ของเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- Change Mindset เพื่อสร้างคุณค่าของความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
8) การจัดทาแผน ควรคานึงถึงวิธีการดาเนินการว่า ทาอย่างไรจึงจะมีความเป็นเลิศ และการเขียน
แผนกลยุทธ์ควรจัดทาแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
9) นโยบายควรค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของสั ง คมเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
เพื่อตอบสนองต่อสังคม
10) จากแนวโน้ ม ปัญ หาการลดลงของจานวนนั ก ศึกษาในอนาคต มหาวิท ยาลั ยควรส่ง เสริ มการ
บริการวิชาการและงานวิจั ยที่ก่ อให้ เกิดรายได้อย่ างชัด เจน เพื่อ ตอบสนองความต้องการของท้ องถิ่น และองค์ก าร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ. อบต. เป็นต้น
11) ควรพั ฒ นาระบบการประชุมแบบ e-Meeting เพื่อ เข้าถึง เทคโนโลยีดิจิ ทัลและลดทรัพ ยากร
กระดาษโดยเริ่มจากการประชุมผู้บริหาร
12) ควรเร่งดาเนินการด้านความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
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13) การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้เป็นเรื่องที่ดี ควรรักษาวิธีการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินที่ดีไว้ และในส่วนโครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ ได้ดาเนินการตามแผน
จะต้องกากับดูแลเพื่อมิให้ส่งผลกระทบกับคุณภาพของผู้เรียน
14) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกหน่วยงานควรพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยพัฒนาทั้ง Input Process และ Output
15) ควรเล็งเห็นถึงความสาคัญ ของคาที่ว่ า “บ้านแห่งความสาเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยการ
สร้างตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสาเร็จดังกล่าว เช่น การสร้างตัวชี้วัดสาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาให้ มี ค ะแนนโอเน็ ต เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมาทุ ก คน การดู แ ลนั ก ศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ
มีอ าจารย์ ที่ป รึ กษาดู แ ลอย่า งใกล้ ชิด และสารวจจานวนนั ก ศึ กษาที่ส าเร็จการศึ ก ษาภายในเวลาที่ ก าหนด ส าเร็ จ
การศึกษาหลังเวลาที่กาหนด และไม่สาเร็จการศึกษา ๔ ปีย้อนหลัง เพื่อหาสาเหตุของการไม่สาเร็จการศึกษาดังกล่าว
สาหรับนามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป รวมถึงสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต การสร้างจิตสาธารณะให้นักศึกษา
เพื่อทาประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ด้านอาจารย์และบุคลากร ควรกาหนดตัวชี้วัดให้อาจารย์ต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทุกคน ตั้งเป้าหมายจานวนอาจารย์ให้มีตาแหน่งทางวิชาการ และผลักดันให้อาจารย์มีตาแหน่งทางวิช าการ
อาจารย์ทุกคนต้องทางานวิจัย และอาจารย์ทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร และควรดาเนินการพัฒ นา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี
16) มหาวิทยาลัยควรศึกษาความเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- การแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในรัฐธรรมนูญ พิ จารณาในประเด็ น
กองทุน เพื่ อความเสมอภาคทางการศึ ก ษา ลดความเหลื่อ มล้าทางการศึ กษา และส่ง เสริม และพั ฒ นาคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของครู อาจารย์ทุกระดับ
- การศึกษาปฐมวัย สะท้อนให้เห็นว่าครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยงจะขาดแคลน
- การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก (สมศ.) รอบสี่ ในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาจะเน้ น เรื่ อ ง
การประเมินระบบ เน้นกระบวนการ PDCA และผลที่เกิดขึ้น ให้นาข้อเสนอแนะไปดาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมผู้เรียนเปลี่ยนไป จากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Active Learning
- ๑๐ ทักษะ ที่ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการในปี ๒๐๒๐ คือ ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การคิด
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการบุคคล การทางานร่วมกัน ความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการประเมินและ
ตัดสินใจ มีใจรักบริการ การเจรจาต่อรอง ความยืดหยุ่นทางความคิด
- น้ าหนั ก ขี ด ความสามารถที่ ต ลาดแรงงานต้ อ งการ คื อ ความทุ่ ม เท และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งาน
การทางานเป็นทีม การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การพูดจา/การเจรจา ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ ทักษะการใช้งานสื่อสารภาษาท้องถิ่น ทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน และความรอบรู้ทางวิชาการ
ด้านงานวิจัย
1) ควรมีนวัตกรรมจากงานวิจัยที่ต่อเนื่อง นาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้
2) ควรมีสานักวิชาการทางานสนับสนุนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และงานวิจัยของอาจารย์
โดยเป็นแหล่งให้ข้อมูลที่ทันสมัย
3) ควรสนับสนุนให้จัดตั้งทีมที่ปรึกษาสอนเสริมแบบเข้มด้านการวิจัยและชุดโครงการวิจัย นอกจากนี้
ให้การสนับสนุนตั้งแต่การจัดพิมพ์ การนาเสนอบทความ การส่ง เสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ สนับสนุนด้านงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัย
และพัฒนาควรเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการดังกล่าว
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4) สถาบันวิจัยและพัฒนาควรผลักดันให้อาจารย์เสนอโครงร่างงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ให้ได้
งบประมาณเกินหนึ่งล้านบาท
5) ควรจัดทางานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อนาไปพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
อีกทั้งยังสามารถใช้ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้
มติที่ประชุม เห็ นชอบ การทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และมอบหมายให้นาข้อเสนอแนะไปสู่การจัดทา
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษ ณุ บางเขียว แจ้ง กาหนดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
ในวัน พฤหั สบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อ งประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้ น 14 อาคาร
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

