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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 12/๒๕๕8 

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดราชการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ติดราชการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ติดราชการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ติดราชการ 
๕. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. อาจารย์อภิญญา  หนูมี          ผู้บันทึกการประชุม 
๒. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๓. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๔. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การประชุมสภา

มหาวิทยาลัยนอกสถานที่ในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือทบทวนแนวนโยบายการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และร่วมรับฟัง
แนวคิด ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ เพ่ือจัดท าสรุปรายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและให้
มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  

 

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 โดยไมม่ีการแก้ไข    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 19 - 20 
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ.2557 
สรุปเรื่อง 
  อธิการบดีได้น าเสนอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่าง
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ า  
ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมินระดับสถาบัน อยู่ในระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ย 3.56 แยกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 3.42  
(2) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีผลการประเมินระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 2.74 
(3) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มีผลการประเมินระดับด ีคะแนนเฉลี่ย 4.00 
(4) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม มีผลการประเมินระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00  
(5) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีผลการประเมินระดับด ีคะแนนเฉลี่ย 4.00 

 
 



๓ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้รับฟังรายละเอียดรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2557 แล้วมีข้อเสนอแนะว่า ในปีนี้หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบันได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรมารวมกันอยู่ในองค์ประกอบที่ 5  
ข้อ 5.1 ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินแล้วจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย
ต่อไป และในปัจจุบันมีการน าผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยมาเป็นผลเฉลี่ย ดังนั้นถ้ามีหลักสูตรจ านวนมากอาจ 
ท าให้ไม่ทราบว่าหลักสูตรใดบ้างที่มีผลการประเมินในระดับคุณภาพน้อย เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ดังกล่าวได้ และหลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับคะแนนเฉลี่ยเกินกว่า 3.50 และมี มคอ.1 ก ากับหลักสูตรนั้นจะ
ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจาก สกอ. แต่หากหลักสูตรที่มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเกินกว่า 3.50 แต่ไม่มี มคอ.1 
ก ากับ จะต้องมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.50 ติดต่อกันสองปีจึงจะได้รับการรับรอง ดังนั้นการรายงานผลดังกล่าว
ควรน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติอีกครั้งหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 19 - 
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ.2557 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ (แก้ไข) 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเป็นคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยได้ลาออกจากต าแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
จึงแต่งตั้งอาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ เป็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแทน และตามความในวรรคท้ายของค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน  
ให้อธิการบดีจัดท าเป็นค าสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
 มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3334/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) โดยแต่งตั้งอาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ เป็นคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2558 วันเสาร์ที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ.2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ (แก้ไข)  ของบัณฑิตวิทยาลัย จากเดิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี เป็น อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 การทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
  (1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 



๔ 

 

  (2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) ก าหนดให้อธิการบดีมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และ (6) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (3) มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 - 2562 โดยได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558  
แผนกลยุทธ์ดังกล่าว ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 19 ยุทธวิธี และ 44 มาตรการ 
  (4) มหาวิทยาลัยได้น าแผนกลยุทธ์ฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ขณะนี้
ครบรอบ 1 ปีงบประมาณของการใช้แผนกลยุทธ์ฯ จึงเป็นการสมควรที่จะได้มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม  
แผนกลยุทธ์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย และเป็นการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยที่มอบให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการภายใต้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวด้วย 
  (5) มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดท าโครงการสัมมนาทบทวน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
  (6) มหาวิทยาลัยได้มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าเอกสาร “สรุปสาระส าคัญของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 - 2562” น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการสัมมนา
ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของสภามหาวิทยาลัยใช้ประกอบการทบทวนนโยบายและให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยสาระส าคัญในเอกสารฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ที่มาและภาพรวมของแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. 2558 - 2562 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปัจจัยที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
และบริบทของความเปลี่ยนแปลง ที่น ามาสู่การก าหนดเป็นข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุง (Retreat) การด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558 - 2562 และ ส่วนที่ 3 ภาคผนวก น าเสนอภาพกิจกรรมส าคัญๆ ของการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

การพิจารณา 
  (1) ตามที่ได้มีการการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558  
โดยอธิการบดีและรองอธิการบดีตามเอกสารสรุปสาระส าคัญของการด าเนินงานแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย
และสภาวิชาการได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะดังกล่าวควรน าไปผนวกกับท้ายเอกสารสรุป
สาระส าคัญของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558   

(2) หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนที่สามารถน าไปปรับเปลี่ยนแผน  
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแนวทางในการด าเนินงานใน พ.ศ.2559 – 2560 ได้ มหาวิทยาลัยสามารถน า
ข้อเสนอแนะในการสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพ.ศ.2559 – 
2560 ได ้โดยต้องมีการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต้องได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อน โดยน าเสนอในรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุงจากการด าเนินงานและการทบทวน
นโยบาย รวมทั้งต้องมีการปรับให้ตรงกับข้อมูลในแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่เสนอของบประมาณจากส านัก
งบประมาณด้วยเช่นกัน 

 



๕ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
โดยจะน าสรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) รายงานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2559 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 1/๒๕๕9  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่  
21 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑4.30 น. 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


