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รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 4/๒๕60 

วันจันทรท่ี์ 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 
ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ล้ิมสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดี         ผู้ช่วยเลขานุการ 
        

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ติดภารกิจ 
2. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ติดภารกิจ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ ติดภารกิจ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ติดราชการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ติดภารกิจ 
6. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ติดภารกิจ 
7. นายวรพงษ์ วรรณศิริ ติดภารกิจ 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจาร์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๖. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
  

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม  
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภท

งบประมาณ บ.กศ.คงคลัง ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
สรุปเร่ือง 
 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ประเภทงบประมาณ บ.กศ.คงคลัง ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  ต้ังแต่วัน ท่ี 1 มกราคม –  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และน าเสนอข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณพื้นฐานดังกล่าว
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้ ง ท่ี 4/2560 วันจันทร์ท่ี  25 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาโดยมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 1) ด้านงบประมาณ โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจากสภามหาวิทยาลัย 
ในวงเงินท้ังหมด 120 ล้านบาทแล้ว เมื่อยังด าเนินการไม่เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลา 3 ปี มหาวิทยาลัยสามารถ
ขยายเวลาด าเนินงานเพื่อด าเนินการต่อเนื่องได้ โดยใช้งบประมาณท่ีเหลือในงบด าเนินการของโครงการเดิมท่ีได้รับ
อนุมัติไปแล้ว ในส่วนการของบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติดั งกล่าวต้องขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้งใหม่  

2) ควรก าหนดเป้าหมายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้ชัดเจน โดยพิจารณาร่วมกับประชาคม
มหาวิทยาลัย และท าความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนด าเนินงานต่อไป  

3) ควรมีการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด และ
ควบคุมการท างานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นไปตามเป้าหมายก าหนดไว้ 

4) ควรทบทวนแผนการด าเนินงาน และก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานและรายละเอียดของ
ระยะเวลาการด าเนินงานให้ชัดเจน  
 5) ควรเพิ่มเติมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 



๓ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทงบประมาณ  
บ.กศ.คงคลัง ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 

4.2  การประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
สรุปเร่ือง 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2559 ระดับหลักสูตร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และระดับคณะ/วิทยาลัย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2560 
วันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
ระดับหลักสูตรและคณะ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน และให้น าข้อเสนอแนะ
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 2. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ 
พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 12/2560 ในวันพฤหัสบดี
ท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
 3. ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี3(135)/2560  
เมื่อวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามค าแนะน าของพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
และตามพระราโชบาย และส านักงาน ทปอ.มรภ. ได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และจัดท าโครงการสัมมนา
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อแนะน าให้การ
ด าเนินการจัดท าร่างดังกล่าวเรียบร้อยสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ เมื่อวันท่ี 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากนั้นส านักงาน ทปอ.มรภ. ได้ประชุมสังคราะห์ยุทธศาสตร์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และประชุมหารือกับคณะท างานองคมนตรีจนเสร็จส้ิน ได้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

4. มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 และผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมท้ังยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) น าเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 4/2560 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและน าไปสู่การจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป    
 
 
 
 
 



๔ 

 

การพิจารณา  
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 ด้านอาจารย์ 

1) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์น านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างรูปแบบ
วิธีการผลิตบัณฑิตท่ีเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2) ควรก าหนดแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้
มีคุณภาพใน ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑. องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชากับองค์ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ 
๒. สมรรถนะ ต้องมีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาอื่นท่ีใกล้เคียงกับสาขาวิชาท่ีสอน ๓. ค่านิยม ในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

3) ควรต้ังเป้าหมายจ านวนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และส ารวจ
อาจารย์ท่ีอยู่ในเกณฑ์ เพื่อเร่งรัดให้อาจารย์ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

4) ควรปลูกฝังค่านิยมให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเป็นงานประจ า 
5) ควรมีเวทีให้อาจารย์น าเสนอบทความวิชาการหรืองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ  
6) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

เพิ่มมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย รวมท้ังการพัฒนาทักษะการเขียนของคณาจารย์ในการ
เขียนงานวิจัย   

7) ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับอาจารย์จัดท าส่ือการเรียนการสอน หรือบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง 
เป็นภาษาอังกฤษ   
 ด้านนักศึกษา 
 1) ควรสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดท า
ป้ายบอกทาง ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
 2) ควรจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาไปเรียนร่วมหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริงและอยู่ในสภาพแวดล้อมการใช้
ภาษาอังกฤษ  
 3) ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยของนักศึกษา ในด้านทักษะการเขียน  
 4) ควรปลูกฝังให้นักศึกษารักในวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับ 
ท่ีสูงขึ้น เพื่อกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย 
 5) ควรพัฒนานักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งต้องปรับจากกระบวนการ ต้ังแต่วิธีการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ ปรับสภาพแวดล้อมทางสังคม และอุปกรณ์การสอน เป็นต้น 
 ด้านหลักสูตร 
 1) ควรสร้างหลักสูตรซึ่งเป็นท่ีต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และมีการบูรณาการเป็นการศึกษา ๔.๐ 
โดยเมื่อใช้หลักสูตรแล้วควรมีการวิจัย ติดตาม ประเมินผลกับบัณฑิต เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป 
 2) ควรพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อดึงดูดนักศึกษาประเทศเพื่อนบ้านเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
 3) ควรมีหลักสูตรฝึกอบรมในลักษณะพิเศษ เช่น นักบริหารระดับหลักสูตรเพื่อการจัดการนวัตกรรม
โลกอนาคต หรือหลักสูตรนักบริหารโรงเรียน เป็นต้น เพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 4) ควรส ารวจความต้องการของครูในพื้นท่ีเพื่อจัดกิจกรรม/โครงการตามความต้องการท่ีไม่กระทบต่อ
งานประจ าและไม่ต้องฝึกอบรมในห้องเรียน โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการติดตาม โดยวัด
และประเมินผลจากการพัฒนาในวิชาชีพ 



๕ 

 

 5) การจัดการศึกษาในอนาคต นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ โดยใช้
ระบบ MOOC ซึ่งจะมีการก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เน้นการเรียนการสอนในด้าน 
Digital Literacy ดังนั้นวิชาพื้นฐานจะต้องมีเนื้อหาด้าน Digital Literacy   
 6) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักท่ีต้องสอบวัดความรู้ท้ังอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงควรเพิ่ม
รายวิชาพื้นฐานทางภาษาให้กับนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา  
 7) ควรเร่งทบทวนการพัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยให้พร้อมรับกับแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น  
การจัดท าหลักสูตรออนไลน์ (MOOC) ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงอย่างไม่จ ากัดผ่านทางเว็บไซต์ การจัดท าส่ือ
การสอนทางไกลดิจิทัลโดยบูรณาการร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 ด้านบริหารจัดการ 
 1) ควรปรับเกณฑ์การประเมินผลงานประจ าปีของอาจารย์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ และเกณฑ์อัตลักษณ์ของคณะ ร้อยละ ๒๐ 
 2) ควรต่อสัญญาให้คณาจารย์และบุคลากรจนถึงอายุ ๖๐ ปี ในครั้งเดียว เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
และน าเรื่องการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้นไปใช้ในการประเมินเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี 
 3) มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับงบยุทธศาสตร์  
งบวิจัย และบูรณาการกับงบประมาณจังหวัด เพื่อใหไ้ด้รับอนุมัติงบประมาณ 
 4) การน านโยบายของรัฐบาลไปใช้ จะต้องมีประเด็นสังคมผู้สูงอายุและการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน์  
 5) มหาวิทยาลัยท่ีจะพัฒนาโครงสร้าง ควรปรับโครงสร้างให้อยู่ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คือ มีการหลอมรวม พยาบาล อาชีวศึกษา ราชภัฏเข้าด้วยกันและแบ่งโครงสร้างใหม่  
 6) การเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติกรรม จะต้องมีการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมและ
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ตามหลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล  
 7) การทบทวนนโยบาย ต้องมีเป้าหมายท่ีท้าทาย มีกระบวนการรองรับ เพื่อสร้างความเป็นเลิศ /
ความโดดเด่น มีการสร้างศักยภาพและโอกาสให้แก่นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงการยกระดับคุณภาพของอาจารย์และ
นักศึกษาจนเป็นท่ียอมรับในสังคม ดังนี้ 
  - ควรมีกระบวนการท่ีมีพื้นท่ี ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตามและประเมินผล และมีการบูรณาการ
ข้ามสาขาวิชา ท้ังภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน 
  - ควรปรับแนวคิด /งบประมาณ / KPI ให้สะท้อนผลลัพธ์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย 
  - ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอก กลุ่มเป้าหมายรับทราบบทบาทและผลงาน  
ของเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
  - Change Mindset เพื่อสร้างคุณค่าของความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 8) การจัดท าแผน ควรค านึงถึงวิธีการด าเนินการว่า ท าอย่างไรจึงจะมีความเป็นเลิศ และการเขียน
แผนกลยุทธ์ควรจัดท าแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 9) นโยบายควรค านึ งถึ งความต้องการของ สังคมเพื่ อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ 
เพื่อตอบสนองต่อสังคม  
 10) จากแนวโน้มปัญหาการลดลงของจ านวนนักศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการ
บริการวิชาการและงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดรายได้อย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ. อบต. เป็นต้น 
 11) ควรพัฒนาระบบการประชุมแบบ e-Meeting เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและลดทรัพยากร
กระดาษโดยเริ่มจากการประชุมผู้บริหาร  
 12) ควรเร่งด าเนินการด้านความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  



๖ 

 

 13) การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้เป็นเรื่องท่ีดี ควรรักษาวิธีการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินท่ีดีไว้ และในส่วนโครงการท่ีใช้งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยท่ียังไม่ได้ด าเนินการตามแผน
จะต้องก ากับดูแลเพื่อมิให้ส่งผลกระทบกับคุณภาพของผู้เรียน 
 14) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกหน่วยงานควรพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ให้สูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา โดยพัฒนาท้ัง Input Process และ Output  
 15) ควรเล็งเห็นถึงความส าคัญของค าท่ีว่า “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยการ
สร้างตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงความส าเร็จดังกล่าว  เช่น การสร้างตัวช้ีวัดส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีคะแนนโอเน็ตเพิ่ มขึ้นจากปี ท่ี ผ่านมาทุกคน การดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบ  
มีอาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด และส ารวจจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีก าหนด ส าเร็จ
การศึกษาหลังเวลาท่ีก าหนด และไม่ส าเร็จการศึกษา ๔ ปีย้อนหลัง เพื่อหาสาเหตุของการไม่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว 
ส าหรับน ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป รวมถึงส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต การสร้างจิตสาธารณะให้นักศึกษา
เพื่อท าประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ด้านอาจารย์และบุคลากร ควรก าหนดตัวช้ีวัดให้อาจารย์ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทุกคน ต้ังเป้าหมายจ านวนอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ และผลักดันให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ทุกคนต้องท างานวิจัย และอาจารย์ทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร และควรด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 16) มหาวิทยาลัยควรศึกษาความเปล่ียนแปลงในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  - การแต่งต้ังคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในรัฐธรรมนูญ พิจารณาในประเด็น 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา และส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของครู อาจารย์ทุกระดับ  
  - การศึกษาปฐมวัย สะท้อนให้เห็นว่าครูปฐมวัยและครูพี่เล้ียงจะขาดแคลน  
  - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบส่ีในทุกระดับการศึกษาจะเน้นเรื่อง 
การประเมินระบบ เน้นกระบวนการ PDCA และผลท่ีเกิดขึ้น ให้น าข้อเสนอแนะไปด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  - ความต้องการของตลาดแรงงานท่ีเปล่ียนไป พฤติกรรมผู้เรียนเปล่ียนไป จากการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องเปล่ียนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ Active Learning  
  - ๑๐ ทักษะ ท่ีตลาดแรงงานท่ัวโลกต้องการในปี ๒๐๒๐ คือ ทักษะการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน การคิด
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการบุคคล การท างานร่วมกัน ความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการประเมินและ
ตัดสินใจ มีใจรักบริการ การเจรจาต่อรอง ความยืดหยุ่นทางความคิด 
  - น้ าหนักขีดความสามารถท่ีตลาดแรงงานต้องการ คือ ความทุ่มเท และรับผิดชอบต่องาน  
การท างานเป็นทีม การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การพูดจา/การเจรจา ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ ทักษะการใช้งานส่ือสารภาษาท้องถิ่น ทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน และความรอบรู้ทางวิชาการ 
 ด้านงานวิจัย 
 1) ควรมีนวัตกรรมจากงานวิจัยท่ีต่อเนื่อง น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้  
 2) ควรมีส านักวิชาการท างานสนับสนุนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และงานวิจัยของอาจารย์ 
โดยเป็นแหล่งให้ข้อมูลท่ีทันสมัย  
 3) ควรสนับสนุนให้จัดต้ังทีมท่ีปรึกษาสอนเสริมแบบเข้มด้านการวิจัยและชุดโครงการวิจัย นอกจากนี้
ให้การสนับสนุนต้ังแต่การจัดพิมพ์ การน าเสนอบทความ การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ สนับสนุนด้านงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัย
และพัฒนาควรเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว 



๗ 

 

 4) สถาบันวิจัยและพัฒนาควรผลักดันให้อาจารย์เสนอโครงร่างงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ให้ได้
งบประมาณเกินหนึ่งล้านบาท  
 5) ควรจัดท างานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อน าไปพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
อีกท้ังยังสามารถใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และมอบหมายให้น าข้อเสนอแนะไปสู่การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร  
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา 10.30 น. 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


