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แวดวงการศึกษา

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้จัดโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat)             
ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันท่ี              
24–26 ธันวำคม พ.ศ.2560 ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 และกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจำก 4 สภำ น ำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ 
มาอุ่น ตัวแทนจากสภาวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ตัวแทน
จากสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
ตัวแทนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นอกจำกน้ี มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรประชุมทบทวนรับฟังข้อเสนอแนะ                 
เชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) น ำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสภำวิชำกำร และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 



เรื่องน่ารู้จากสภา

สรุปผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (retreat) 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) 

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2560

 ควรมี เวทีให้อำจำรย์น ำเสนอบทควำมวิชำกำรหรืองำนวิจัยเป็น
ภำษำอังกฤษ 

 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อำจำรย์น ำเสนอผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำง
วิชำกำรในต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้น โดยมหำวิทยำลัยเป็นผู้สนับสนุน 
ด้ำนค่ำใช้จ่ำย 

 ควรตั้งเป้ำหมำยจ ำนวนของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ และส ำรวจอำจำรย์ที่อยู่ในเกณฑ์ เพื่อเร่งรัดให้อำจำรย์            
ได้เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร

 ควรปลูกฝังค่ำนิยมให้อำจำรย์จัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรเป็นงำนประจ ำ
 ควรมีนวัตกรรมใหม่มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และสร้ำงรูปแบบ

วิธีกำรผลิตบัณฑิตท่ีเป็นเอกลักษณห์รืออัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
 ควรจัดท ำงำนวิจัยแบบบูรณำกำรเพื่อน ำไปพัฒนำท้องถิ่นในเขตพื้นที่             

ที่มหำวิทยำลัยรับผิดชอบ อีกทั้งยังสำมำรถใช้ในกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรได้  ควรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรใช้ภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำเพิ่มมำกขึ้น เช่น 

กำรจั ดท ำป้ ำ ยบอกทำง  ป้ ำย โฆษณำประชำสัมพันธ์  เ สี ย งตำมสำย 
เป็นภำษำอังกฤษ เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนงบประมำณให้กับอำจำรย์จัดท ำ                 
สื่อกำรเรียนกำรสอน หรือบทเรียนอีเลิรน์นิ่งเป็นภำษำอังกฤษ  

 ควรจัดโครงกำรส่งนักศึกษำไปเรียนหรือฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในต่ำงประเทศ 
เพื่อให้นักศึกษำอยู่ในสภำพแวดล้อมกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

 ควรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำไทยของนักศึกษำ ในด้ำนทักษะกำรเขียน รวมทั้ง    
กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนของคณำจำรย์ในกำรเขียนงำนวิจัย  

 ควรปลูกฝังให้นักศึกษำรักในวิชำชีพ มีควำมภำคภูมิใจในสถำบัน และส่งเสริม            
ใหศึ้กษำต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อกลับมำพัฒนำมหำวิทยำลัย

 ควรสร้ำงหลักสูตรซ่ึงเป็นที่ต้องกำรของท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง ในเขต
พื้นที่ที่มหำวิทยำลัยรับผิดชอบ และมีกำรบูรณำกำรเป็นกำรศึกษำ 
๔.๐  เมื่อใช้หลักสูตรแล้วมีกำรวิจัย ติดตำม ประเมินผลกับบัณฑิต 
เพื่อน ำไปพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

 ควรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติ เพื่อดึงดูดนักศึกษำประเทศเพื่อนบ้ำน
เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย

 ควรมีหลักสูตรฝึกอบรมในลักษณะพิเศษ เช่น นักบริหำรระดับ
หลักสูตรเพื่อกำรจัดกำรนวัตกรรมโลกอนำคต หรือหลักสูตร              
นักบริหำรโรงเรียน เป็นต้น เพื่อสร้ำงเครือข่ำยและประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัย

 ควรส ำรวจควำมต้องกำรของครูในพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม/โครงกำรตำม
ควำมต้องกำรที่ ไม่ กระทบต่องำนประจ ำและไม่ต้องฝึกอบรม                    
ในห้องเรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
กำรติดตำม โดยวัดและประเมินผลเพื่อกำรพัฒนำในวิชำชีพ

 ควรมีส ำนักวิชำกำรท ำงำนสนับสนุนกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร และงำนวิจัย
ของอำจำรย์ ในกำรเป็นแหล่งกำรให้ข้อมูลที่ทันสมัย สนับสนุนให้ตั้งทีมที่ปรึกษำ
สอนเสริมแบบเข้มด้ำนกำรวิจัยและโครงกำรชุด มีทีมวิจัยที่ประกอบด้วยบุคคล
ทุกระดับ นอกจำกนี้ยังให้กำรสนับสนุนตั้งแต่กำรจัดพิมพ์ กำรน ำเสนอบทควำม 
กำรส่งอำจำรย์ เข้ ำร่วมประชุมทำงวิชำกำระดับนำนำชำติ  สนับสนุน                  
ด้ำนงบประมำณ ในกำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมทำงวิชำกำรและบทควำมวิจัย 
เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำรให้สูงขึ้น ซ่ึงสถำบันวิจัยและพัฒนำควรเป็นผู้รับผิดชอบ  
ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว

 สถำบันวิจัยและพัฒนำควรผลักดันให้อำจำรย์ เสนอโครงร่ำง งำนวิจัย                      
จำกหน่วยงำนภำยนอก ให้ได้งบประมำณเกินหนึ่งล้ำนบำท 

 ควรปรับเกณฑ์กำรประเมินผลงำนประจ ำปีของอำจำรย์ให้มีมำตรฐำนเดียวกัน 
อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ และเกณฑ์อัตลักษณ์ของคณะ ร้อยละ ๒๐

 ควรต่อสัญญำให้คณำจำรย์และบุคลำกรจนถึงอำยุ ๖๐ ปี ในครั้งเดียว เพื่อสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจ ส่วนเรื่องต ำแหน่งทำงวิชำกำรในระดับสูงขึ้นให้น ำไปประเมิน
กับกำรปรับขึ้นเงินเดือนประจ ำปี



เรื่องน่ารู้จากสภา

1) มหำวิทยำลัยควรจัดท ำแผนให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล มีแผน
ท่ีสอดคล้องกับงบยุทธศำสตร์ งบวิจัย และมีกำรบูรณำกำรกับงบประมำณ
จังหวัด เพื่อกำรได้รับอนุมัติงบประมำณ 

2) กำรน ำนโยบำยของรัฐบำลไปใช้ จะต้องมีประเด็นสังคมผู้สูงอำยุและ              
กำรปรับตัวเข้ำสู่เศรษฐกิจฐำนควำมรู้ยุคโลกำภิวัตน์

3) มหำวิทยำลัยท่ีจะพัฒนำโครงสร้ำงควรปรับโครงสร้ำงให้อยู่ในรูปแบบ
ของมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ คือ มีกำรหลอมรวม พยำบำล อำชีวะ รำชภัฏ
ส่วนหน่ึงเข้ำด้วยกันและแบ่งโครงสร้ำงใหม่ 

4) กำรจัดกำรศึกษำในอนำคต นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
พัฒนำตนเองได้ โดยใช้ระบบ MOOC ซ่ึงจะมีกำรก ำหนดนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้เน้นกำรเรียนกำรสอนในด้ำน Digital Literacy
ดังน้ันวิชำพื้นฐำนจะต้องมีเน้ือหำด้ำน Digital Literacy

5) ภำษำอังกฤษเป็นภำษำหลักท่ีต้องสอบวัดควำมรู้ ท้ังอำจำรย์และ
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยจึงควรเพิ่มรำยวิชำพื้นฐำนทำงภำษำให้กับนักศึกษำก่อน
ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นบัณฑิต

6) กำรเตรียมบุคลำกรก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม จะต้องมีกำรเรียนรู้
กระบวนกำรยุติธรรมและกฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน ตำมหลักสิทธิมนุษยชน 
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมำภบิำล 

7) ควรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมคุณธรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์
ในสถำบันอุดมศึกษำให้มีคุณภำพใน ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑.องค์ควำมรู้ในศำสตร์
สำขำวิชำกับองค์ควำมรู้ในศำสตร์กำรสอนและกำรเรียนรู้ ๒.สมรรถนะ คือ จะต้องมี
ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำอื่นท่ีใกล้เคียงกับสำขำวิชำท่ีสอน ๓.ค่ำนิยม ในกำรพัฒนำ
ตนเองให้ดีขึ้น

8) กำรจัดท ำแผน ควรค ำนึงถึงวิธีกำรด ำเนินกำรว่ำท ำอย่ำงไรจึงจะมีควำม              
เป็นเลิศ และกำรเขียนแผนกลยุทธ์ควรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

9) นโยบำยควรตอบค ำถำมได้ว่ำสังคมต้องกำรสิ่งใดเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรเพื่อตอบสนองต่อสังคม 

10) ควรมีนวัตกรรมจำกงำนวิจัยท่ีต่อเนื่อง น ำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้ 
11) จำกปัญหำกำรลดลงของจ ำนวนนักศึกษำในอนำคต มหำวิทยำลัยควร

ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยท่ีก่อให้เกิดรำยได้อย่ำงชัดเจน เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของท้องถิ่นและองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ. อบต. เป็นต้น

12) ควรเร่งทบทวนกำรพัฒนำหลักสูตรท่ีทันสมัยให้พร้อมรับกับแนวโน้ม
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น กำรจัดท ำหลักสูตรออนไลน์ (MOOC) ท่ีเน้นกำรมีส่วนร่วมและ
กำรเข้ำถึงอย่ำงไม่จ ำกัดผ่ำนทำงเว็บไซต์ กำรจัดท ำสื่อกำรสอนทำงไกลดิจิทัล
โดยบูรณำกำรร่วมกับสำขำวิชำนิเทศศำสตร์

13) ควรพัฒนำนักศึกษำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ซ่ึงต้องปรับจำกกระบวนกำร 
ตั้งแต่วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ ปรับสภำพแวดล้อมทำงสังคม และ
อุปกรณ์กำรสอน เป็นต้น

สรุปผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (retreat) 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) 

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560



เรื่องน่ารู้จากสภา

14) ควรพัฒนำระบบกำรประชุมแบบ e-Meeting เพื่อเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
และลดทรัพยำกรกระดำษโดยเริ่มจำกกำรประชุมผู้บริหำร 

15) ควรเร่งด ำเนินกำรด้ำนควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัย 
16) กำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดินเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว้เป็นเรื่องท่ีดี 

ควรรักษำวิธีกำรใชจ้่ำยงบประมำณแผ่นดินท่ีดีน้ีไว้ ส่วนโครงกำรท่ีใช้งบประมำณรำยได้
ของมหำวิทยำลัยท่ียังไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนจะต้องดูแลไม่ให้ส่งผลกระทบกับ
คุณภำพของผู้เรียน

17) ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทุกหน่วยงำนควรพัฒนำผลกำรประเมิน
คุณภำพให้สูงขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำ โดยพัฒนำท้ัง Input Process และ Output 

18) ควรเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของค ำขวัญท่ีว่ำ “บ้ำนแห่งควำมส ำเร็จ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” โดยกำรสร้ำงตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงควำมส ำเร็จดังกล่ำว เช่น 
กำรสร้ำงตัวชี้วัดส ำหรับนักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำให้มีคะแนนโอเน็ตเพิ่มขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำทุกคน กำรดูแลนักศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบ มีอำจำรย์ท่ีปรึกษำดูแลอย่ำงใกล้ชิด และส ำรวจจ ำนวนนักศึกษำท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำภำยในเวลำท่ีก ำหนด ส ำเร็จกำรศึกษำหลังเวลำท่ีก ำหนด และไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ ๔ ปีย้อนหลัง เพ่ือหำสำเหตุของกำรไม่ส ำเร็จกำรศึกษำดังกล่ำว น ำมำ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหำต่อไป รวมถึงส ำรวจภำวกำรณ์มีงำนท ำของบัณฑิต กำรสร้ำง              
จิตสำธำรณะให้นักศึกษำเพื่อท ำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ด้ำนอำจำรย์และบุคลำกร 
ควรก ำหนดตัวชี้ วัดให้อำจำรย์ต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทุกคน 
ตั้งเป้ำหมำยจ ำนวนอำจำรย์ให้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร และผลักดันให้อำจำรย์มีต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร อำจำรย์ ทุกคนต้องท ำงำนวิจัย และอำจำรย์ ทุกคนต้องมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในหลักสูตร และควรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 



เรื่องน่ารู้จากสภา

19) มหำวิทยำลัยควรศึกษำควำมเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่ำงๆ ดังน้ี
( 1 )  ก ำ ร แต่ ง ตั้ ง คณะกร รมกำรอิ ส ร ะ เพื่ อ ก ำ รปฏิ รู ป ก ำ ร ศึ กษำ                  

ในรัฐธรรมนูญ พิจำรณำในประเด็น กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ และส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพ
ของครู อำจำรย์ทุกระดับ 

(2) กำรศึกษำปฐมวัย สะท้อนให้เห็นว่ำครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยงจะขำดแคลน
(3) กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก (สมศ.) รอบสี่ในทุกระดับ

กำรศึกษำจะเน้นเรื่องกำรประเมินระบบ เน้นกระบวนกำร PDCA และผลท่ีเกิดขึ้น 
ให้น ำข้อเสนอแนะไปด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ และยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ

(4) ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนท่ีเปลี่ยนไป พฤติกรรมผู้เรียนเปลี่ยนไป 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสภำพแวดล้อม อำจำรย์                    
ในมหำวิทยำลัยต้องเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ Active 
Learning

(5) ๑๐ ทักษะ ท่ีตลำดแรงงำนท่ัวโลกต้องกำรในปี ๒๐๒๐ คือ ทักษะ     
กำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน กำรคิดวิเครำะห์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรจัดกำรบุคคล    
กำรท ำงำนร่วมกัน ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ รู้จักกำรประเมินและตัดสินใจ มีใจรัก
บริกำร กำรเจรจำต่อรอง ควำมยืดหยุ่นทำงควำมคิด

(6) น้ ำหนักขีดควำมสำมำรถท่ีตลำดแรงงำนต้องกำร คือ ควำมทุ่มเท และ
รับผิดชอบต่องำน กำรท ำงำนเป็นทีม กำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำ กำรพูดจำ/                
กำรเจรจำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมเข้ำใจในกำรใช้คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
ทักษะกำรใช้งำนสื่อสำรภำษำท้องถิ่น ทักษะคณิตศำสตร์พื้นฐำน และควำมรอบรู้
ทำงวิชำกำร

20) กำรทบทวนนโยบำย ต้องมีเป้ำหมำยท่ีท้ำทำย มีกระบวนกำรรองรับ 
เพื่อสร้ำงควำมเป็นเลิศ /ควำมโดดเด่น  มีกำรสร้ำงศักยภำพและโอกำสให้แก่
นักศึกษำ อำจำรย์ รวมถึงกำรยกระดับคุณภำพของอำจำรย์และนักศึกษำจนเป็นที่
ยอมรับในสังคม โดย

(1) ควรมีกระบวนกำรท่ีมีผลรองรับ มีพื้นท่ี มีระยะเวลำ มีผู้รับผิดชอบ 
มีกำรติดตำมและประเมินผล มีกำรบูรณำกำรข้ำมสำขำวิชำ ท้ังภำยในห้องเรียนและ
ภำยนอกห้องเรียน

(2) ควรปรับแนวคิด/งบประมำณ/KPI ให้สะท้อนผลลัพธ์ และภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย

(3) กำรประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนภำยนอก กลุ่มเป้ำหมำยรับทรำบ
บทบำทและผลงำนของเรื่องที่เกี่ยวข้อง

(4) Change Mindset เพื่อสร้ำงคุณค่ำของควำมเป็นอำจำรย์มหำวิทยำลัย



คนเก่ง มบส.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย 
มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงควำมยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร  อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรำงวัล Excellent Paper Award 
กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยด้วยวำจำ ในงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
International Conference on Innovation Research in Science,
Technology and Management (ICIRSTM-17) ณ U-Tower, Nation
University Singapore (NUS, มหำวิทยำลัยแห่งชำติสิงคโปร์)

กิจกรรมน าความรู้

คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ร่วมกันวิพำกษ์             
(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ 20 ปี 
โดยปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัยและสภำวิชำกำร
ในกำรทบทวนงำนนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย (Retreat) ตำมยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -
2579) ระหว่ำงวันที่ 25–26 ธันวำคม พ.ศ.2560 ณ ระยองรีสอร์ท
จังหวัดระยอง 



สภามหาวิทยาลัย ในกำรประชุม ครั้งที่  12/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่                
21 ธันวำคม พ.ศ.๒๕60 มีมติในประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ดังน้ี

(2) เห็นชอบ กำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
ฉบับปี พ.ศ.2555

2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
(ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2555

3) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีตะวันตก            
ฉบับปี พ.ศ.2555

4) หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีไทย ฉบับปี 
พ.ศ.2560

5) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีไทยศึกษำ ฉบับปี 
พ.ศ.2560

(5) อนุมัตแิต่งต้ัง
1) นำงสำวพรวิภำ  เสือสมิง ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี

คณะครุศำสตร์
2) นำงอ ำภำพร รับขวัญ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี              

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

เรื่องน่ารู้จากสภา

(1) เห็นชอบ ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปี พ.ศ.2560

(3) อนุมั ติให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
โดยให้ปรับแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

(4) อนุมัติ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำ ว่ำด้วย
กำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปรญิญำตร ีพ.ศ. ....



(7) อนุมัติแต่งต้ัง
1) อำจำรย์ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์ ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

(สำขำวิชำดนตรีตะวันตก) ตั้งแต่วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2560
2) อำจำรย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

(สำขำวิชำฟิสิกส์) ตั้งแต่วันท่ี 26 กรกฎำคม พ.ศ.2560
3) อำจำรย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงำม ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

(สำขำวิชำเคมี) ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหำคม พ.ศ.2560

(9) รับทราบ กำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในกลุ่ม
กรุงเทพมหำนครของ พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

10) รับทราบ กำรได้รำงวัลอันดับ 1 ของสถำบันอุดมศึกษำท่ัวประเทศจำก
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 และกำรเข้ำรับรำงวัล “สถำบันขงจื๊อยอดเยี่ยมแห่งปี”
และ “รำงวัลศูนย์สอบภำษำจีนยอดเยี่ยมแห่งปี”

(6) อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำรสง่เสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย ดังนี้

1) อธิกำรบดี ประธำนกรรมกำร
2) ศ.ดร.วัลลภำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ        กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
3) ผศ.สนิท ชุนดี                                 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ดร.บุญลือ ทองอยู่                            กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
5) รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนำนิมิตกูล กรรมกำร
6) อ.ดร.ปวิช ผลงำม กรรมกำร
7) ผศ.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญำกุล กรรมกำร
8) ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมกำร
9) ผศ.พิษณุ บำงเขียว                                  เลขำนุกำร

เรื่องน่ารู้จากสภา

(8) รับทราบ กำรเตรียมงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จ     
กำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันท่ี 8–9 มีนำคม พ.ศ.2561
ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช



สภามหาวิทยาลัย ในกำรประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่                
25 ธันวำคม พ.ศ.๒๕60 มีมติในประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ดังน้ี

เรื่องน่ารู้จากสภา

(1) รับทราบ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 ประเภทงบประมำณ บ.กศ.คงคลัง ของศูนย์กำรศึกษำอู่ทอง              
ทวำรวดี จังหวัดสุพรรณบุรี

(2) เห็นชอบ กำรทบทวนงำนนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย (Retreat) 
ตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2579) และมอบหมำยให้น ำข้อเสนอแนะไปสู่กำรจัดท ำ               
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ 20 ปี ต่อไป

เวทีวิชาการ

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงควำมยินดีกับคณำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร และด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดีคณะต่ำงๆ

ภาพโดย : ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



เรื่องน่ารู้จากสภา

และเวลำ 09.00 น. ณ หอประชุม อำคำร 1 ชั้น 4 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธำนกำรประชุม และแจ้งผล Retreat
แผนกลยุทธ์ฯ และเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียนที่ 2/2560 และจัดพิธีมอบ
โล่แก่ผู้บริหำรดีเด่น บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ครบ 25 ปี มอบเกียรติบัตรแก่บุคลำกร
ที่ได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำร บุคลำกรดีเด่นสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน                 
พร้อมจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์ วันปีใหม่ ประจ ำปี 2561 พิธีมอบถ้วยรำงวัลกำรแข่งขัน
กีฬำ ขบวนพำเหรด และกองเชียร์ กำรประกวดกำรแสดงของสีต่ำงๆ และกำร
ประกวด Cowboy Theme จับสลำกรำงวัล ณ หอประชุม อำคำร 1 ชั้น 4

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ ในโครงกำร
อนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมไทย "งำนปีใหม่ ประจ ำปี 2561” ในวันพุธที่ 27 
ธันวำคม พ.ศ.2560 เวลำ 07.00 น. ณ อำคำร 1 ชั้น 1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร 
คณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และชุมชนรอบมหำวิทยำลัยฯ ร่วมท ำบุญตักบำตร

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์



กิจกรรมน าความรู้

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย น ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี อาจารย์อภิญญา หนูมี ที่ปรึกษาส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย และนางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลำกรภำยในส ำนักงำน น ำกระเช้ำ
ของขวัญมอบแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี             
ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวำคม พ.ศ.2560 เนื่องในวำระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ต่อสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 12/2560 น ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร และรองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยรำยงำนผล ท้ังหมด 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ตำมแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) ส่วนท่ี 2 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ              
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 3 กำรประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 ส่วนท่ี 4 กำรประเมินผลกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ส่วนท่ี 5              
กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน และส่วนท่ี 6 กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย


