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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/๒๕๕9 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
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 นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๕. อาจารย์อภิญญา หนูมี หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๕. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 

  

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ที่ประชุม ก.พ.อ. มีมติรับทราบการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ยกเลิกส านักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน 
และท่ีประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) ที่ประชุมดังกล่าวมีมติรับทราบแล้ว  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน  
38 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยในกลุ่มใหม่ จ านวน 7 แห่ง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 
ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 38 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง และมหาวิทยาลัย
ในกลุ่มใหม่ จ านวน 7 แห่ง ได้ด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ในกระบวนการบริหารจัดการและการพัฒนาให้มีความ
แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย จากมติที่ประชุมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุปได้ว่า จะมีการปรับยุทธศาสตร์
แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยวชุมชน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้สูงอายุ และด้านการจัดการทางสังคมและธุรกิจพิเศษ โดยจะ
จัดกลุ่มสาขาวิชาออกเป็น 8 กลุ่ม แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถจ าแนกมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในยุทธศาสตร์
ด้านในด้านหนึ่งได้ชัดเจน เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยมีแผนการผลิตบัณฑิตที่คล้ายคลึงกัน จึงควรให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการคัดเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่ได้มี
การประชุมก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยไปแล้ว อาจน ามาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอีกครั้ง  
และการปรับยุทธศาสตร์ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณบูรณาการมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากในการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยขอตั้งงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
ในการบูรณาการ จะถูกตัดงบประมาณในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงควรเลือกแนวปฏิบัติให้เหมาะสมและ
น าเสนอรายละเอียดให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ด าเนินการ
ตรวจประเมินสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกล่าวชื่นชมว่ามีการพัฒนา 
ที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ครบครันแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนา
ให้เป็นนโยบายหลักสู่ความเป็นเลิศ ทั้งสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาสาธารณสุข 
เนื่องจากเป็นกลุ่มเดียวกัน และในด้านอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยสามารถส่งเสริมให้เป็นจุดเด่นของมหา วิทยาลัย เช่น  
ด้านดนตรี ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  



๓ 

 

1.3 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าลังเตรียมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งแต่เดิมมีศูนย์ความเป็นเลิศแห่งเดียวคือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยก าลังพิจารณาว่าหากมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์จะมีโอกาสในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาสังคม เช่น การบริหารความขัดแย้งในสังคม 
การพัฒนาการเมือง มานุษยวิทยา ภูมิภาคศึกษา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจุดเด่นในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อยู่แล้ว จึงควรพิจารณาและศึกษาหาข้อมูล  
เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

1.4 การจัดการศึกษาบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการ 

มีนโยบายในการจัดการพัฒนาการศึกษาไทยด้วยการจัดการศึกษาที่เรียกว่า สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
ซึ่งเก่ียวข้องกับคณะครุศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรศึกษากระบวนการดังกล่าวโดยรวบรวมข้อมูลหลายๆด้าน เนื่องจาก
มีนักวิชาการหลายท่านทักท้วงว่า สะเต็มศึกษาไม่ได้เป็นกระบวนการจัดการศึกษา แต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนนักศึกษาอเมริกันมีจุดที่ต้องเร่ง
พัฒนา 4 ด้าน คือด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมความคิดสร้างสรรค์ และด้านคณิตศาสตร์ เพ่ือให้
ทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกามีวิธีการแก้ไขโดยการจ้างอาจารย์ชาวจีนที่เก่งคณิตศาสตร์มาสอน
อาจารย์ของอเมริกา ท าให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและนักเรียนนักศึกษาก็ ได้รับการพัฒนาให้เก่งยิ่งขึ้น 
ดังนั้นจะพบว่าสะเต็มศึกษานั้นใช้ส าหรับระบบอเมริกัน ระบบอังกฤษไม่มีการใช้สะเต็มศึกษาเพราะมีการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติถึงร้อยละ 40 เมื่อประเทศไทยน าสะเต็มศึกษามาจากสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยจึงควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน
และเลือกใช้ให้เหมาะสม แล้วน าไปเชื่อมโยงในนโยบายการผลิตครูมืออาชีพที่ดีต่อไป   

 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกามีความตื่นตัวเรื่องสะเต็ม
ศึกษามาก โดยมีการด าเนินการน าสะเต็มศึกษาเพ่ิมเติมเข้าไปในรายวิชาที่มีอยู่แล้ว แล้วให้สิทธิพิเศษแก่บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรใหม่ เช่น ชาวต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาดังกล่าวสามารถอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้อีก 2-3 ปี โดยไม่ต้องขอวีซ่า เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ก าลังด าเนินการเก่ียวกับเรื่องนี้เช่นกัน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่
ระหว่างการพิจารณาว่าการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษาควรจะด าเนินการอย่างไร ซึ่งหลักสูตรที่อุดมศึกษาสร้างใน
ระยะหลังมุ่งเน้นเพียงด้านเดียวไม่เน้นภาพรวมทั้งหมด จุดส าคัญคือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดหลักสูตรให้ดึง
หลักสูตรออกครึ่งหนึ่งเพ่ือจะเติมอีกส่วนหนึ่งลงไป เช่น การจัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 80
หน่วยกิต แบ่งเป็นเรียนภาษาไทย 50 หน่วยกิต อีกส่วนหนึ่งเป็นวิชาโทให้เลือก 30 หน่วยกิต แต่เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกวิชาโทไปแล้ว จึงควรพิจารณาทบทวนใหม่หรือไม่ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยจัดท าให้เป็น
หลักสูตรบูรณาการ โดยเฉพาะวิชาการจัดการศึกษาที่คุรุสภาก าหนดให้เรียนกลุ่มละ 30 คน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 
ควรน ามาเรียนวิชาพ้ืนฐานรวมกับกลุ่มอ่ืน เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์กับเพ่ือนนิสิตภายในคณะ  

นายทนง โชติสรยุทธ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาถึงทิศทางว่าถูกหรือไม่ 
ซึ่งในการประชุมสะเต็มแห่งชาติได้มีค าตอบที่ชัดเจนว่า สะเต็มศึกษาเป็นเครื่องมือ เป็นกลไกในการน าไปสู่ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จึงควรเน้นด้านนวัตกรรมเป็ น
ทิศทางของการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความคิดสร้างสรรค์ 



๔ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยค่อนข้างมากและใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงขอหารือที่ประชุม  ในการ
ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ หรือบรรจุเป็นวาระ
ในการประชุมคราวถัดไป เนื่องจากหากน ามาพิจารณาในวาระอ่ืนๆ อาจมีเวลาพิจารณาไม่เพียงพอ  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า เมื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จให้จัดส่งไปยังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาล่วงหน้าแล้วจึงจะก าหนดการประชุม
อีกครั้งหนึ่ง  

  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีที ่
26 พฤษภาคม พ.ศ.2559  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.
2559 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
26 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. .... โดยให้ตัดความ ดังนี้ 
  (1) ความในข้อ 27 ตอนท้ายวรรคแรก “เว้นแต่กรณีท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว่าผู้รับทุนมีความจ าเป็นตาม
สมควรต้องผ่อนช าระให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้” เป็น “เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน”     
     (2) ความในข้อ 27 (1) – (3) 
    (3) ความในข้อ 27 วรรคท้าย 
 มหาวิทยาลัยได้ปรับแก้ไขร่างระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ....  ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยและได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 น าเสนอต่อที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร  
พ.ศ.2559 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานแผนการด าเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 30 
กันยายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ ด ารงต าแหน่งคณบดี  
คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 และตามมติของสภามหาวิทยาลัย 



๕ 

 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้ก าหนดบรรทัดฐานในการน าเสนอ
แผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายหลัง 3 เดือนหลังจากด ารงต าแหน่ง 
และน าเสนอความก้าวหน้าในการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อด ารงต าแหน่งครบ 1 ปี ซ่ึงฝ่ายเลขานุการได้เรียน
เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ น าเสนอแผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานระยะ 4 ปี ตามที่ได้เสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ที่ประชุมได้รับฟังรายงานแผนการด าเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(1) ในกลยุทธ์ที่ 1 เมื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในส่วนของคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า
คณะครุศาสตร์ควรมีจุดเด่นในการพัฒนาสาขาวิชาที่โดดเด่น ซึ่งแผนดังกล่าวมีระยะเวลาถึง 4 ปี แต่ยังไม่แสดงถึง 
การพัฒนาหลักสูตรที่สะท้อนถึงความโดดเด่นของหลักสูตรครุศาสตร์ และในบางสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการศึกษา
ผู้ใหญ่ ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นยังไมไ่ด้ด าเนินการ หากสามารถเริ่มพัฒนาสาขาวิชาดังกล่าวในอนาคตอาจเป็นความโดดเด่น 
และมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาโดยเฉพาะ  

(2) ระบบการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของการพัฒนาอาจารย์ไม่ควรพัฒนาเพียงด้านผลงานทาง
วิชาการเท่านั้น แต่ควรพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีความโดดเด่นในด้านการสอนและพัฒนาความสามารถของ
อาจารย์ให้มีความเป็นมืออาชีพด้วย 

(3) ในกลยุทธ์ที่ 4 การสืบสานโครงการพระราชด าริ ควรมีโครงการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น 
โครงการพานิสิตไปศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มากกว่าโครงการไหว้พระ 9 วัด ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงการ
สืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน 

(4) คณะครุศาสตร์ควรมีนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้น 

(5) การพัฒนาอาจารย์ให้มีเทคนิควิธีสอนแบบบูรณาการเพ่ือถ่ายทอดแก่นิสิตนักศึกษาให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งเนื้อหาวิชาชีพและทักษะรวมซึ่งเป็นทักษะใหม่ ดังนั้นคณะครุศาสตร์ควรพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน 
ในเชิงทักษะที่จ าเป็น เช่น ทักษะการคิด ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการเรียน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานแผนการด าเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ 
   

  4.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1672/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและกรรมการประจ าคณะ 
ส านัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1672/2559 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 น าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559  
 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ (แก้ไข) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จากเดิม อาจารย์สมบัติ  สมศรีพลอย เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณจิตร  แก้วศรีมล 
 

 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 (1) จากการประชุมการจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 โดย สกอ. (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 ได้มีการก าหนดรูปแบบรายงานข้อมูลการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิขึ้นใหม่ หลักสูตรนี้ได้ท าตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นใหม่หรือไม ่
 (2) หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาอาจถือได้ว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือไม่ 
 (3) ค าว่า “Entrepreneurship” หมายความว่า การเป็นผู้ประกอบการ โดยหลักการแล้วไม่นิยมใช้ 
ค าว่า “Business” น าหน้า เนื่องจากต้องเป็น Business อยู่แล้ว  
 (4) แผนรับนิสิตนักศึกษา ระบุไว้ทั้งนิสิตและนักศึกษา แต่เนื่องด้วยนิสิตกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีสถานภาพแตกต่างกัน อาจสื่อความหมายว่าเป็นคนละหลักสูตรได้ แต่หากการเป็น
นักศึกษานั้นหมายถึงการเทียบโอนจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาเรียนสามารถ
ด าเนินการได ้
 (5) ด้านงบประมาณ ไม่สามารถน างบประมาณแผ่นดินที่เป็นงบบุคลากรมาระบุเป็นรายรับได้  
 (6) ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระหว่ างผู้ที่ส าเร็จการศึกษาและไม่ได้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
 (7) หลักสูตรดังกล่าวเน้นด้านธุรกิจค้าปลีกมากเกินไป และการที่หลักสูตรมีความร่วมมือและรับทุน
จากบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งนิสิตนักศึกษาต้องฝึกงานกับบริษั ทดังกล่าว ท าให้หลักสูตร 
มีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรของสถาบันอ่ืนๆ จึงควรสร้างความโดดเด่นให้แก่หลักสูตร และควรมีความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการอ่ืนๆ ให้มากขึ้น เพ่ือองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ และการระบุในหน้า 2 ข้อ 5.4 ความ
ร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ระบุว่า “เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จัดการเรียน  
การสอนโดยตรงและเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)” ไม่ควรระบุลงไปในหลักสูตร 
 (8) ลักษณะของความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) นั้น คล้ายคลึงกับสหกิจศึกษา 
เนื่องจากหากเป็นหลักสูตรคือบริษัทดังกล่าวต้องมีส่วนร่วม และเข้ามาสอนในรายวิชาด้วย แต่สามารถระบุในสหกิจ
ศึกษาว่าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเท่านั้น ดังนั้นอาจจัดท าหลักสูตรให้สามารถใช้ใน  
2 วัตถุประสงค์ คือ 1) สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 2) การร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
มหาวิทยาลัยสามารถปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยจัดวิชาเลือกให้เหมาะสม มีวิชาเลือกที่หลากหลายเพ่ือให้กลุ่ม
ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาเลือกได้ เช่น ด้านธุรกิจทั่วไป และด้านการประกอบการธุ รกิจรายย่อยตามเงื่อนไขของบริษัท 
ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  



๗ 

 

 (9) ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายและประสบความส าเร็จในการ
จัดตั้งธุรกิจด้วยตนเอง หรือเคยล้มเหลวและต่อมาประสบความส าเร็จจะสามารถให้ประสบการณ์ได้ดี มาถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาเพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าใจถึงความคิดและมองเห็นช่องทางธุรกิจ เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มี
ศักยภาพด้านธุรกิจอย่างแท้จริง 
 (10) ควรแก้ไขอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ในหน้า 3 โดยจัดเรียงล าดับใหม่ 
แก้ไขเป็น “8.1 ปฏิบัติงานในเอกชนหรือภาครัฐ” ต่อมาเป็น “8.2 ผู้จัดการธุรกิจหรือเจ้าของ...” และ “8.3 ผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายสนับสนุน...” และ “8.4 สร้างธุรกิจหรือประกอบอาชีพ...” 
 (11) จ านวนรับนิสิตยังมีความขัดแย้งกับที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ให้ การสนับสนุน
ทุนการศึกษา จ านวน 100 ทุน แต่หลักสูตรมีจ านวนรับนิสิตเพียง 60 คน  
 (12) ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเศรษฐกิจดิจิตอลมากยิ่งขึ้น 
มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยหากสามารถเพ่ิมความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเข้าไปในหลักสูตรได้
จะเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย 
 (13) หลักสูตรดังกล่าวควรเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ แต่ในหมวดวิชาเฉพาะพบว่า มีวิชาที่แสดงถึง
การฝึกปฏิบัติน้อยมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็น 3(3-0-6) แสดงว่าเป็นรายวิชาบรรยายมากกว่า เช่น ในหน้า 37 รายวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและภาษีอากร ระบุ 3(2 -2-5) แสดงว่ามีการปฏิบัติ ในขณะเดียวกันรายวิชา
หลักการตลาด เป็นรายวิชาที่น่าจะมีการฝึกปฏิบัติ แต่ระบุเป็น 3(3-0-6) ควรตรวจสอบให้ถูกต้อง 
 (14) ควรตรวจสอบชื่อและค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและสื่อ
ความหมายตรงกัน เช่น ค าว่า “concept” ในหลายรายวิชาที่แปลความหมายไม่ตรงกัน 
 (15) ควรเพ่ิมเติมรายวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ  
ที่มองโอกาสทางธุรกิจ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยการหาแนวคิดจากผู้ประกอบการหรือปรึกษา
สมาคม SME เป็นต้น 
 (16) แก้ไขในหน้า 13 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้เพ่ิมเติมค าว่า “และ”  
ในส่วนท้ายของทุกข้อย่อย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน าเข้าสู่การพิจารณาจากสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 
 

5.2 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษา  
ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 - 4 จ านวน 4 รอบ  และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 – 4 จ านวน 4 รอบ  
รวมจ านวน 3,312 คน จึงน าผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2559  
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4)  
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวม 3,312 คน 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 (1) ควรมีการหมายเหตุท้ายรายชื่อในหน้า 20 ล าดับที่ 8 นายพงศธร พรมสุวรรณ ซึ่งได้เกรดเฉลี่ย 
3.63 ควรได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่เนื่องจากมีบางรายวิชาที่ได้ค่าคะแนนระดับ D จึงท าให้ได้รับเกียรตินิยม
อันดับสอง ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบของมหาวิทยาลัย 



๘ 

 

 (2)  มีนิสิตจ านวนหนึ่งที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงถึงเกณฑ์ที่ได้รับเกียรตินิยม แต่ได้รับเกรด D และ D+ ท าให้
ไม่ได้รับเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงการเรียนการสอนในรายวิชาที่นิสิตได้รับเกรดดังกล่าว เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 
 (3) มีนิสิตที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงมาก เช่น นางสาวอรวรรณ พรหมทอง เกรดเฉลี่ย 3.98 นิสิตเหล่านี้ถือว่า
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาส่งเสริมให้ รับทุนเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วจึงบรรจุเข้าท างานกับมหาวิทยาลัยต่อไป  
 (4) บางสาขาวิชาในระดับมหาบัณฑิต มีผู้เรียนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีผู้เรียนเลย มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาบทบาทของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือความชัดเจนอาจปรับปรุงหลักสูตรหรือปิดหลักสูตรดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต – นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
ครั้งที่ 1 – 4 จ านวน 4 รอบ และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 – 4 จ านวน 4 รอบ รวมจ านวน 
3,312 คน 

 

5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 
 (1) อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้
ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 
ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)    พ.ศ.2556 และ 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ  
 (2) มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 1 ราย  
คือ อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 7/๒๕๕9  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๙ 

 

  6.2 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 นายทนง โชติสรยุทธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการประชุมคราวที่ผ่านมาได้มีการพิจารณา

เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องด้วยไม่ได้เข้าร่วม 
การประชุมจึงขออนุญาตน าเสนอข้อมูล เรื่องการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นข้อสอบร่วม
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย  
ในสถานศึกษาควรมีคะแนนเฉลี่ยเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยน าเสนอข้อมูลผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2558 
พบว่า  

(1) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 50 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 4,593 แห่ ง  
จากทั้งหมด 31,306 แห่ง คิดเป็น 14.7 เปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนทั้งหมด  

(2) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 50 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 147 แห่ง  
จากทั้งหมด 11,865 แห่ง คิดเป็น 1.5 เปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนทั้งหมด  

(3) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 50 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 44 แห่ง คิดเป็น  
1.1 เปอร์เซ็นต ์ของโรงเรียนทั้งหมด  

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบว่า  

(1) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในล าดับที ่24 จากโรงเรียนสาธิตทั้งหมด 34 แห่ง  
(2) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในล าดับที่ 20 จากโรงเรียนสาธิตทั้งหมด 30 แห่ง  
(3) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในล าดับที่ 19 จากโรงเรียนสาธิตทั้งหมด 29 แห่ง  
ค่าเฉลี่ยจากโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
(1) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 58.00 เปอร์เซ็นต์  
(2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 51.55 เปอร์เซ็นต์  
(3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 44.00 เปอร์เซ็นต ์ 
ซ่ึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของโรงเรียนสาธิต ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 

6 คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเห็นได้ว่าด้วยข้อจ ากัดที่ใกล้เคียงกัน โรงเรียนดังกล่าว 
มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมาก เนื่องจากมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงควรศึกษา
แนวทางการเรียนการสอนเพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่อไป รวมทั้งควรมีการ
เชื่อมโยงการท างานระหว่างคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งโรงเรียนรอบข้าง
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการส ารวจโรงเรียนที่จะส่งนักเรียนให้กับโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต พร้อมทั้งพัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยควบคู่กันไป ซ่ึงจะท าให้เกิดผลดีคือ เป็นสนามที่
ท าให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาหากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของ
ประเทศได้ เช่น ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการบ่มเพาะตัวตนเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการเป็นแหล่งผลิตครูมืออาชีพ
หมายถึง ครูที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับ
ปฐมวัย โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต้องศึกษาเรียนรู้ น ามาประมวลผลแล้วถ่ายทอดสู่นิสิตนักศึกษาต่อไป  
ส่วนคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีบุตรในวัยเรียนก็สามารถส่งบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยจะท าให้มหาวิทยาลัยได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและโรงเรียนสาธิตได้นักเรียนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้
การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพจะส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่ามีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตและ 
มีคุณภาพงานวิชาการอีกด้วย 
  

มติที่ประชุม รับทราบ  
   



๑๐ 

 

  6.3 ขอเชิญชมละครประยุกต์ เรื่อง ซินเดอเรลล่า ภาคพิเศษ โดยคณะเยาวชนไทย – อเมริกัน 
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งท่ี 6 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สภาวัฒนธรรมไทยแห่ง
เมืองเบอร์กเล่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะน าคณะเยาวชนไทย- อเมริกัน จ านวน 60 คน มาแสดงความสามารถ
ทางด้านวัฒนธรรมไทยและแสดงละครประยุกต์ เรื่อง ซินเดอเรลล่า ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 
16.30 น. ณ โรงละครแห่งชาติ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าชมการแสดงตามวันและเวลา
ดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ส่งคณะครูอาสาสมัคร  
ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้
ด าเนินการมาเป็นระยะเวลาถึง 20 ปีแล้ว และคณะเยาวชนดังกล่าวจะกลับมาเยือนประเทศไทยในโครงการมรดกไทย
คืนถ่ิน ครั้งที่ 6 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


