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ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่ำงวันที่ 19 - 20 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอ ำบีช 
รสีอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 โดย ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



และรวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจำก 4 สภำ  น ำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์  นายกสภามหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น ตัวแทนจากสภาวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ตัวแทนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ตัวแทน
จากสภาคณาจารย์และข้าราชการ นอกจำกน้ี ยังมีกำรแบ่งกลุ่มเพื่อประชุมทบทวนงำนนโยบำย ยุทธศำสตร์และกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
และรับฟังกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัยกับการบริหารมหาวิทยาลัย จำก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
และกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “กฎหมายกับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่” จำกรองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา



(1) ควรด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยตำมแผนที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงจริงจัง เพ่ือให้เกิดผลตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ โดยก ำหนดหน่วยงำนหรือ
บุคคลที่รับผิดชอบให้ชัดเจน อำจเป็นกำรท ำงำนร่วมกันของหลำยหน่วยงำน 
ซ่ึงจะท ำให้กำรแสวงหำรำยได้และกำรบริกำรวิชำกำรเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น 
และควรมีคณะกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ค ำแนะน ำแก่ฝ่ำย
ด ำเนินกำรด้วย

(2) ควรพัฒนำศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดีให้เป็นชุมชนต้นแบบ
ตำมศำสตร์ของพระรำชำ เพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำโชบำย
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ซ่ึงจะเป็นกำรสร้ำงชื่อเสียงให้
มหำวิทยำลัยได้ 

(3) ควรมีหน่วยงำนจัดกำรเรื่องทรัพย์สินทำงปัญญำจำกงำนวิจัย
อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือช่วยเหลืออำจำรย์ที่ท ำวิจัยและนวัตกรรมให้สำมำรถ                     
จดสิทธิบัตรได้

(4) เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมีแนวโน้มในกำรพ่ึงพำตนเองมำกขึ้น 
จึงควรมีกำรวำงแผนจัดหำรำยได้ กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ทำงปัญญำให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้นในระยะยำว โดยรำยได้อำจมำจำกกำรสนับสนุน
จำกองค์กรภำยนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกงำนบริกำรวิชำกำรและ
งำนวิจัย ซ่ึงจะสะท้อนถึงคุณค่ำของงำนวิจัยที่ท ำให้หน่วยงำนได้รับประโยชน์ 
กำรจัดตั้งศูนย์เฉพำะทำงเพ่ือส่งเสริมกำรหำรำยได้ให้มหำวิทยำลัย เช่น 
กำรจัดท ำหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรพิเศษที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหำของ
ผู้เรียน กำรจัดอบรมเรื่องกำรจัดเก็บภำษีที่ดิน เป็นต้น โดยจัดท ำข้อบังคับ
เพ่ือให้ด ำเนินกำรได้อย่ำงคล่องตัว ได้แก่ ข้อบังคับกำรจัดตั้งและกำรจัด
กำรศึกษำที่ต่ ำกว่ำปริญญำ เช่น สัมฤทธิบัตร ประกำศนียบัตร เพ่ือก ำหนด
มำตรฐำน เนื้อหำ หน่วยกิต และกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ และควรจด
ทะเบียนกับกระทรวงกำรคลังตำมระเบียบกรมบัญชีกลำงเพ่ือให้สำมำรถรับ
งำนได้ 

(5) กำรเป็น Smart University ควรค ำนึงถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ทำงกำยภำพให้แก่คณำจำรย์และนักศึกษำ ได้แก่ จัดท ำระบบบริหำรจัดกำร
อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร และเครื่องมือให้ใช้ร่วมกันเป็นของ
ส่วนกลำงเพ่ือให้เพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรบูรณำกำรศำสตร์              
ที่เก่ียวข้องและประหยัดงบประมำณ กำรจัดระเบียบสถำนที่จอดรถ แก้ไขเส้น
ขำวแดง และท ำทำงเดินให้เป็นระเบียบ เป็นต้น 

(6) ควรศึกษำท ำควำมเข้ำใจระบบ Big Data เพ่ือให้สำมำรถน ำข้อมูล
จำก Big Data ไปใช้ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยได้ เช่น กำร
จัดท ำหลักสูตร กำรพัฒนำทักษะผู้เรียน กำรท ำวิจัย โดยกำรน ำข้อมูลจำก
ชุมชนที่มหำวิทยำลัยดูแลมำเป็นโจทย์วิจัย 

(7) ควรสร้ำง Green University เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ให้แก่มหำวิทยำลัย 
โดยเน้นกำรใช้วัสดุธรรมชำติ มีแท่นชำร์จรถพลังงำนไฟฟ้ำในมหำวิทยำลัย 
เป็นต้น

(8) ควรแก้ไขปัญหำกำรสื่อสำรจำกฝ่ำยบริหำรสู่ประชำคม 
โดยแสวงหำวิธีกำรสื่อสำรให้รับทรำบปัญหำของมหำวิทยำลัยและ
วิกฤตกำรณ์ของวงกำรศึกษำ เช่น ปัญหำผู้เรียนลดลง มหำวิทยำลัยเอกชน
ขำยกิจกำรให้จีน เพ่ือหำรือกำรแก้ปัญหำในระยะยำว 

(9) ควรพิจำรณำปรับระบบกำรประเมินควำมดี ควำมชอบ               
แบบออนไลน์เนื่องจำกท ำให้เกิดกำรเปรียบเทียบ

(10) ควรปรับแก้ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับบริบทของสังคมและกำรศึกษำ และเนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรมีกำรหมุนเวียนงำน เพ่ือควำม
คล่องตัว ในกำรท ำ งำน ควรใ ห้บุคลำกรอยู่ ภำยใต้สัง กัด ส ำนักงำน               
สภำมหำวิทยำลัย และก ำหนดภำระงำนให้ชัดเจนเพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถท ำ
ผลงำนเพ่ือด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นได้ด้วย

(11) ควรก ำหนดสัดส่วนภำระงำนของอำจำรย์ให้ชัดเจน และให้
ควำมส ำคัญกับงำนของสำขำวิชำ

(1) ควรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ให้เป็น Active Learning คือ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ

(2) มหำวิทยำลัยต้องจัดกำรศึกษำภำยใต้กำรศึกษำ 4.0 โดยเน้น
เร่ืองนวัตกรรม กำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรพัฒนำท้องถิ่น ต้องเป็นเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง และสร้ำง
รำยได้ให้กับชุมชน

(3) นโยบำยของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม คือ สร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ สร้ำงกำรศึกษำให้คนทุกช่วงวัย ได้แก่ 
Reskill – Upskill ให้กับทั้งชุมชนและคณำจำรย์บุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
กำรท ำหลักสูตรระยะสั้น Non-Degree กำรจัดกำรเรียนกำรสอน Massive 
Open Online Courseware (MOOC) รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำระบบ
ธนำคำรหน่วยกิต (Credit Bank) ต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติ โดยควำมร่วมมือกับ
ทุกฝ่ำยในมหำวิทยำลัย ทั้งผู้บริหำรและคณำจำรย์ 

(4) กำรจัดท ำหลักสูตรใหม่ต้องท ำให้นักศึกษำที่ตกค้ำงส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมดก่อน กำรพัฒนำหลักสูตรควรเป็นไปตำมนโยบำยของ
รัฐบำลและตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ เช่น หลักสูตรส่งเสริม
สุขภำพส ำหรับสังคมผู้สูงอำยุ หลักสูตรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตรปฐมวัยที่ผลิตครู
สอนปฐมวัยที่เชี่ยวชำญภำษำอังกฤษ หลักสูตรส ำหรับบุคคลวัยท ำงำน 
หลักสูตรต่อเนื่องจำกอำชีวศึกษำ หลักสูตรสหกิจศึกษำเน้นภำคปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดควำมเชี่ยวชำญมำกขึ้น หลักสูตรเอกคู่ที่มีอำชีพที่สองรองรับ เป็นต้น



(5) กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำร หรือ
งำนวิจัยให้มีคุณภำพ ต้องค ำนึงถึง “Pain Point” โดยพิจำรณำถึงควำมต้องกำรและ
ปัญหำอุปสรรคของกลุ่มเป้ำหมำย คือ วิชำชีพ อุตสำหกรรม และนำยจ้ำง 
เพ่ือท ำให้หลักสูตรเกิดนวัตกรรมใหม่ มีควำมโดดเด่น สร้ำงรำยได้ และ
สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ตรงจุด เช่น หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตต้องรู้ Pain 
Point ของระบบกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ไปแก้ปัญหำได้ เป็นต้น

(6) ควรเน้น Outcome-based Education (OBE) หรือกำรศึกษำ
ที่มุ่งผลลัพธ์ โดยสร้ำงหลักสูตรที่เน้น OBE อย่ำงแท้จริง และออกนอกกรอบ
ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ เพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำรของนำนำชำติ

(7) ควรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรก ำหนดชั่วโมง
เรียนเพ่ือกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ กำรฝึกงำนสหกิจศึกษำหรือร่วมกับ
ผู้ประกอบกำรควรมีควำมชัดเจน

(8) มหำวิทยำลัยจัดอยู่ในกลุ่มมหำวิทยำลัยเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์พัฒนำท้องถิ่นตำมพระบรมรำโชบำย มหำวิทยำลัย
ต้องมีส่วนในกำรปฏิรูปสังคมไทยเพ่ือลดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ ำ โดยมุ่งเน้น
กำรเกษตรและสร้ำงนวัตกรรมที่ท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ อำชีพของประชำชน   
ในท้องถิ่นพัฒนำมำกขึ้น

(9) ควรหำพันธมิตรภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
สร้ำงควำมร่วมมือทำงวชิำกำร จัดท ำหลักสูตรร่วมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 

(10) ควรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ให้นักศึกษำมีทักษะด้ำนวิชำกำร
และวิชำชีพให้พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำของสังคม ได้แก่ ทักษะ
ภำษำอังกฤษและภำษำจีน ทักษะด้ำนดิจิทัล

(11) เนื่องจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ เปลี่ยนไปเน้นนวัตกรรม
โดยวัดจำกผลลัพธ์ (Outcome) ควำมสำมำรถของบัณฑิตในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประเทศ ส่งผลต่อกำรท ำหลักสูตรใหม่ ต้องค ำนึงถึงทักษะ
ของบัณฑิตที่ส่งผลต่อสังคม และต้องส ำรวจควำมต้องกำรของตลำด กำรท ำ
วิจัยต้องตอบโจทย์เพ่ือพัฒนำท้องถิ่นและสร้ำงนวัตกรรมได้ ซ่ึงข้อมูลเหล่ำนี้
ได้มำจำก Big Data ที่สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ประเด็นของปัญหำได้ 

(12) หลักสูตรเพ่ือควำมเป็นเลิศควรมีกรอบกำรสนับสนุนที่ชัดเจน 
โดยเพ่ิมศักยภำพคณำจำรย์บุคลำกร และงบประมำณ รวมทั้งมีกำรประเมิน
คุณภำพของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำไปด้วย

(13) ควรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรระดับปริญญำโท และ             
ปริญญำเอก ท ำให้เกิดควำมเชี่ยวชำญสูงขึ้น โดยน ำศักยภำพของบุคลำกรที่มี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น และส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกมำกขึ้นไป
พัฒนำหลักสูตร โดยอำจมีกำรท ำงำนร่วมกันของหลำยศำสตร์

(14) ควรปรับเนื้อหำของวิชำศึกษำทั่วไปให้ตอบโจทย์กำรใช้ชีวิต
ของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยและกำรประกอบอำชีพในอนำคต ผู้เรียนสำมำรถ
เข้ำใจวิชำชีพอ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษำ และอำจำรย์ต่ำงคณะ รวมถึง
ควำมเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำอย่ำงแท้จริง

(1) ควรพัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลยั 
ได้แก่ กำรส่งเสริมสนับสนุนให้อำจำรย์ที่เช่ียวชำญด้ำนกำรวิจัยเป็นผู้น ำให้กับ
อำจำรย์คนอ่ืน กำรส่งเสริมให้จัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น กำรดึงศักยภำพคณำจำรย์จำกหลำยคณะมำ
ท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ Reskill – Upskill โดยส ำรวจควำมต้องกำร
พัฒนำของอำจำรย์แต่ละสำขำ เช่น ทักษะกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรปลูกฝังจิตวิญญำณควำมเป็นครูและจิตส ำนึกกำรท ำงำนเพ่ือส่วนรวม 
ทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรประชำสัมพันธ์ ทักษะด้ำนภำษำ 
กฎหมำย และสร้ำงควำมสำมัคคี 

(2) กำรจัดอบรมควรเชิญวิทยำกรผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์
มำร่วมกับคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย

(1)  ควรหำทุนวิ จัยทั้ ง จำกภำครัฐและหน่วยงำนภำยนอก 
โดยงำนวิจัยต้องใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นงำนวิจัยเชิงสร้ำงนวัตกรรมที่ใช้ใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น กำรขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่  21 เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) ผลิตน้อยแต่ได้มูลค่ำ
มำก เป็นทิศทำงนโยบำยแนวคิด BCG Model ซ่ึงน ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ในชุมชนท้องถิ่ นและสอดคล้อง กับปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียง
ที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยและขอรับกำรอนุมัติงบประมำณ
แผ่นดินได้สูง

(2) สืบเนื่องมำจำกกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลของมหำวิทยำลัย มีตัวชี้วัดที่มีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
จ ำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ในยุทธศำสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด “ร้อยละของนักเรียน 
ในท้องถิ่นพ้ืนที่เป้ำหมำยมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน คะแนนร้อยละ 50 
ขึ้นไป” ซ่ึงมีผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เป็นบทบำทหน้ำที่ของ    
คณะครุศำสตร์ที่น ำศักยภำพของบัณฑิตไปส่งเสริมสนับสนุนโดยเน้นโรงเรียน
ขนำดเล็ก ท ำงำนร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงำนต้นสังกัดรวมทั้งชุมชน
ท้องถิ่น โดยบูรณำกำรงำนวิจัยที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น                   
อย่ำงแท้จริง ซ่ึงอำจมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนอ่ืนที่มหำวิทยำลัยต้องช่วยเหลือ 
และในยุทธศำสตร์ที่ 3 มีตัวชี้วัดที่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยถึง 4 ตัวชี้วัด เก่ียวกับ
ผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
อำจมำจำกข้อมูลที่คลำดเคลื่อน จึงควรตรวจสอบควำมถูกต้อง และควรระบุ
แหล่งที่มำของข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินให้เกิดควำมชัดเจน  

(3) ควรเพ่ิมข้อมูลด้ำนรำงวัล ผลงำนทำงวิชำกำร และสิ่งประดิษฐ์
ของอำจำรย์ เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนทำงวิชำกำรให้แก่
คณำจำรย์



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธำนในกำรประชุม               
สภำมหำวิทยำลัย คร้ังที่ 12/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕62 มีมติในประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ดังน้ี

เห็นชอบ รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562

เห็นชอบ กำรน ำเงินฝำกที่ครบก ำหนดซื้อสลำกออมทรัพย์ ธอส.          
รุ่นที่ 2 ชุดพรำวพิมำน จ ำนวน 10 หน่วย เป็นเงิน 100 ล้ำนบำท

เห็นชอบ ให้หลักสูตรบรหิำรธุรกจิบณัฑิต สำขำวิชำกำรประกอบกำร
ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2559 เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และรำยละเอียดในหลักสูตร

เห็นชอบ กำรปิดหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมกำรผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 โดยมีเงื่อนไขจะด ำเนินกำรจัดกำรหลักสูตรจนกว่ำจะไม่มี
นักศึกษำตกค้ำงในหลักสูตร 

เห็นชอบ กำรพิจำรณำทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลำคม พ.ศ. 2561



รับทราบ รำยงำนกำรเงินประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2562

รับทราบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำเอก (ภำคพิเศษ) 
และระดับปริญญำโท โดยให้น ำกลับไปให้คณะกรรมกำรด้ำน
กฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำก่อนน ำกลับมำเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยอีกครั้งหนึ่ง

อนุมัติแต่งตั้ง อำจำรย์เพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ 
จ ำนวน 4 รำย ดังนี้

1) อำจำรย์ วรัญญำ กิ ติ วง ศ์ วัฒนชัย ด ำรงต ำแหน่ ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำภำษำศำสตร์ (7401) ตั้งแต่วันที่ 11 
กันยำยน พ.ศ. 2561

2) อำจำรย์นเรศ นิภำกรพันธ์ ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (6103) ตั้งแตวั่นที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2562

3) อำจำรย์สุวภัทร ตั้งผลพูล ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร (1807) อนุสำขำวิชำกำรจัดกำรและ             
โลจิสติกส์ (180702) ตั้งแตวั่นที่ 13 กันยำยน พ.ศ. 2562

4 )  อ ำจ ำ ร ย์ ณั ฐ กิ ต ติ์ เ ห มท ำนน ท์  ด ำ ร ง ต ำ แห น่ ง                        
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ (9156) ตั้งแต่วันที่ 29 
ตุลำคม พ.ศ. 2561

รับทราบ กำรพัฒนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำของวิทยำลัย              
กำรดนตรี จ ำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรดุริยำงคศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรี และหลักสูตรดุริ ยำงคศำสตรดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำดนตรี



มีตัวชี้วัดที่มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำย ๙๓.๖๗ % (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวชี้วัดที่มีผล
การประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย ๙๐.๘๒%  และตัวชี้วัดที่มีผล
การประเมินต่่ากว่าเป้าหมาย ๙.๑๘% จากจ่านวนทั้งหมด ๙๘ 
ตัวชี้วัด) โดยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยมีผลกำร
ด ำเนินงำนตัวชี้วัดที่มีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำเป้ำหมำย จ ำนวน ๕ 
ตั ว ชี้ วั ด  ๖ . ๓ ๓ %  จ ำ ก จ ำ น ว น ทั้ ง ห ม ด  ๗ ๙  ตั ว ชี้ วั ด 
ซ่ึงประกอบด้วย ๑) ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นพ้ืนที่เป้ำหมำย
มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน คะแนนร้อยละ ๕๐ 
ขึ้นไป ๒) ร้อยละของอำจำรย์ที่มีผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนวิจัย 
หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ ๓) ร้อยละของ
อำจำรย์ประจ ำและนักวิ จัยที่ ได้รับทุนวิ จัยหรือหรืองำน
สร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันต่ออำจำรย์ประจ ำ
และนักวิจัย ๔) จ ำนวนงำนวิจัย นวัตกรรม ผลงำนสร้ำงสรรค์              
ที่น ำมำใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น และ๕) ร้อยละของ
บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำร 
และมีรำยได้เป็นของตนเอง    
ทั้งนี้ในภำพรวมมหำวิทยำลัยมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี

๒.๑ กำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดิน ๙๖.๕๘%                        
มีประสิทธิ ภำพในระดับมำกที่ สุ ด  และดีขึ้ น กว่ ำ ปี ก่อน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม 
๙๑.๙๒%) ส่วนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ ๖๓.๐๖%
มีประสิทธิภำพในระดับปรับปรุง ถึงแม้จะดีขึ้นกว่ำปีก่อน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม 
๔๒.๔๐%) ทั้งนี้งบประมำณเงินรำยได้ประเภท บ.กศ. คงคลัง 
ได้รับจัดสรรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๗๐๗,๓๐๐.๐๐ บำท 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีได้รับจัดสรรเป็นจ่านวนเงิน 
๑๘๐,๕๑๔,๔๐๒.๘๐ บาท) มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำพรวม 
๓๑.๑๒%

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปดังน้ี

๒.๒ กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติ
๒.๒.๑ งบประมำณเงินแผ่นดิน ด ำเนินโครงกำร/

กิจกรรม ๙๙.๐๔% จำกจ ำนวนทั้งสิ้น ๒๐๙ โครงกำร/กิจกรรม                     
มีประสิทธิภำพในระดับมำกที่สุด แต่ลดลงกว่ำปีก่อน (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙๙.๗๘% จากจ่านวน
ทั้งสิ้น ๑๙๒ โครงการ/กิจกรรม)

๒.๒.๒ งบประมำณเงินรำยได้ ด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม ๗๙.๑๙% จ ำนวนทั้ งสิ้น ๗๔๕ โครงกำร/กิจกรรม                 
มีประสิทธิภำพในระดับพอใช้ และลดลงกว่ำปีก่อน (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙๐.๘๗ % จากจ่านวน
ทั้งสิ้น ๔๙๓ โครงการ/กิจกรรม) 

ทั้งนี้ในภำพรวมมหำวิทยำลัยมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี

กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน มหำวิทยำลัยมีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในของกิจกรรมกำรควบคุมควำมเสี่ย งที่ ส ำคัญในรอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน ซ่ึงกำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยใน รอบ ๑๒ เดือน  ในภำพรวม  พบว่ ำระดั บ
มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่ส ำคัญจ ำนวน ๗ เรื่อง 
และระดับหน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญจ ำนวน        
๔ เร่ือง โดยส่วนใหญ่หน่วยงำนได้จัดกำรควบคุมควำมเสี่ยงให้ลดลง
ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแลและควบคุม
ควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในภำพรวมมหำวิทยำลัยมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี



๔.๑  ผล กำ รบริ ห ำ ร ง ำน ของมหำ วิ ท ย ำลั ย 
ตำมควำมเห็นของผู้ประเมิน ค่ำเฉลี่ย ๓.๙๗ อยู่ในระดับมำก

๔.๒ ผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อ
กำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยโดยรวม ค่ำเฉลี่ย ๓.๘๖  อยู่ใน
ระดับมำก 

๔.๓ ผลกำรประเมินผลกำรรับรู้และควำมคิดเห็น
ของคณำจำรย์ต่อกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำโดยรวม ค่ำเฉลี่ย ๔.๒๓ อยู่ในระดับมำก

๔.๔ ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่
ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย

๑) อธิกำรบดี ค่ำเฉลี่ย ๔.๔๑ อยู่ในระดับมำก
๒) ผู้บริหำรคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน/

ศูนย์/โรงเรียน/ส ำนักงำน ค่ำเฉลี่ย ๔.๐๒ อยูใ่นระดับมำก
ทั้งนี้ในภำพรวมมหำวิทยำลัยมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก

ก ำ ร ต ร ว จ เ ยี่ ย ม ห น่ ว ย ง ำ น ข อ ง ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย                      
ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ กำรตรวจ
เยี่ยมหลักสูตรควำมเป็นเลิศ จ ำนวน ๑๑ หลักสูตร และกำร
ตรวจเยี่ยมหน่วยงำนในระดับบัณฑิตวิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน/
โรงเรียน/ส ำนักงำน จ ำนวน ๑๒ หน่วยงำน กำรตรวจเยี่ยม
ดังกล่ำวคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของมหำวิทยำลัย ได้พบกับประธำนสำขำวิชำและคณำจำรย์ 
ในสำขำรวมทั้ง หัวหน้ำหน่วยงำน ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ 
เพ่ือรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน และรับฟังปัญหำควำมต้องกำร
เพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน
ทั้งนี้ในภำพรวมมหำวิทยำลัยมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก

ผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ที่น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย                    
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภำพรวม มหำวิทยำลัยได้น ำ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของมหำวิทยำลัยที่ได้เสนอไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำ
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมในด้ำน
ต่ำง ๆ ได้แก่ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้ำน 
กำรบริหำรจัดกำร 
ทั้งนี้ในภำพรวมมหำวิทยำลัยมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก

ผลงำนของมหำวิทยำลัยและผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรทุกระดับ อยู่ในระดับดี เป็นที่น่ำพอใจ มีสิ่งที่ควรพัฒนำ 
เช่น กำรร่วมกันพิจำรณำแก้ไขตัวชี้วัดที่มีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย (๕ ตัวชี้วัด) กำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ 
กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่
ช่วยง ำนธุ รกำ รของหลักสูตร  กำ รวำ งแผน จัด อัตรำก ำลั ง                 
ทั้งสำยผู้สอนและสำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนทั้งระบบ ส่งเสริม
กำรวิจัยเป็นทีมและกำรวิจัยร่วมกับภำคธุรกิจ กำรวิเครำะห์ข้อมูล
เชิงลึกถึงปัญหำคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบ TQF ซ่ึงนำยจ้ำงเป็น               
ผูป้ระเมินบัณฑิตที่มีผลกำรประเมินลดลง รวมทั้งวิเครำะห์สมรรถนะ
ของบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เป็นต้น  



ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย "งานปีใหม่ ประจ าปี 2563” ในวันพุธที่ 25 
ธันวำคม พ.ศ. 256๒ น ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมท ำบุญตักบำตร ณ ลำนอนุสำวรีย์สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ และจัดประชุมคณำจำรย์ 
และบุคลำกร พร้อมมอบโล่ และเกียรติบัตรต่ำงๆ แก่ผู้ปฏิบัติงำนดีเด่น ช่วงบ่ำยจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสำมัคคีของบุคลำกร และ                
ในช่วงเย็นมีกำรจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ ประจ ำปี 2563“แต้มสี เติมฝัน มำกันเป็นทีม” ภำยในงำนมีกำรจับฉลำกของขวัญปีใหม่ 
พร้อมมอบรำงวัลแก่ผู้ที่แต่งกำย “แต้มสี เติมฝัน มำกันเป็นทีม” ได้โดดเด่น และรับฟังกำรบรรเลงดนตรีพร้อมกำรแสดงต่ำงๆ 
ณ ห้องประชุม อำคำร 1 ชั้น 4



ขอแสดงควำมยินดีกับคณำจำรย์และบคุลำกรทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งที่สูงข้ึน



ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภำพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสำร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑
http://uc.bsru.ac.th

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำร่วมกับ
โรงเรียนในเครือข่ำยจำกส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร
แ ล ะ ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ
กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 28 แห่ง ลงนำมบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็น
พี่เลี้ยง (ปีที่ 4) และโครงกำรพัฒนำครูเพื่อพัฒนำผู้เรียน                
ในศตวรรษที่  21 (โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย                
รำชภัฏฯ) พุทธศักรำช 2563

ผู้ ช่ ว ยศ าสต ราจ าร ย์  ด ร . ลิ น ด า  เ กณฑ์ มา 
รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธำน ในพิธีกำรลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) โครงกำรพัฒนำ
คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แ ล ะ ก ำ ร พั ฒ น ำ ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย มี
สถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง (ปีที่ 4) และโครงกำรพัฒนำครู
เพื่อพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (โครงกำรยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏฯ) พุทธศักรำช 2563

โดยมีคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยฯ ศึกษำนิเทศก์ คณะผู้บริหำร
โรงเรียน ในเครือข่ำยจำกส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวน 24 โรงเรียน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 4 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 
28 โ ร ง เ รี ย น  ณ  ห้ อ งป ร ะชุ ม ชั้ น  10 อำ ค ำร  3 0
คณะครุศำสตร์

ทั้งน้ี บันทึกข้อตกลงดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัด
ประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
โรงเรียนในโครงกำรฯ โดยคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเ จ้ำพระยำ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ ก่ียวกับ                 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน รูปแบบทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้
หลำกหลำย เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนเพื่อน ำไปสู่กำร
วำงแผนกำรพัฒนำโรงเรียนเครือข่ำยทั้ง 2 โครงกำร อันจะ
ส่งผลให้ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำ
ทักษะในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป


