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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 11/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. 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.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๑๙.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระ 
๒. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้น าเสนอวาระ 
๓. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
๔. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๖. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

 
 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหว่างนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม  
พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 
ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญนายกสภา
มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศเข้าร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนนโยบายเพ่ือสรุปประเด็นให้สภา
มหาวิทยาลัยได้ทราบถึงบทบาทพันธกิจหลักของกระทรวง โดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถูกจัดอยู่กลุ่มด้านเศรษฐกิจ 
ที่มพัีนธกิจเป็น future change ของประเทศ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนบทบาทให้ทันต่อการศึกษา 4.0 
โดยมีบทบาทสร้างและพัฒนาคนให้เป็น smart citizen ปรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้รองรับความต้องการ
ของตลาดแรงงานประเทศ โดยมีภารกิจ 3 ด้าน สรุปได้ดังนี้  

1. รับผิดชอบแก้ไขปัญหาจ านวนผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาต่ออุดมศึกษาลดลง รวมทั้งสังคมผู้สูงอายุ 
การยกระดับระบบพัฒนาความรู้และทักษะส าหรับบุคลากรวัยท างานผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น (Upskill/Reskill)  
ท าให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถปรับตัวท างานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยใช้การเรียนรู้นอกชั้นเรียนผ่าน
ระบบ Massive Open Online Courses (MOOCs)  

2. การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างคน สร้างองค์ความรู้ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) ประกอบด้วย 4 แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ สร้างคน 
สร้างองค์ความรู้ในพ้ืนที่เป้าหมาย (Area-base) เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (S-Curve) ตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมดิจิตอล โลจิสติกส์ การบิน 
อุตสาหกรรมเคม ีและอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น  

3. การสร้างนวัตกรรมโดยต้องสามารถผลิตเองได้ด้วย ซึ่งมีการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม คือ  
1. มหาวิทยาลัยกลุ่มที่มุ่งสู่คุณภาพระดับโลก เน้นสร้างส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า ( Frontier Research)  
2. มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3. มหาวิทยาลัยเป็นเลิศในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค 
คือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2563 รัฐบาลเน้นโมเดล “BCG” ที่ทุกกระทรวงต้องน าไป
ด าเนินการตามบทบาทของกระทรวงนั้นๆ คือโมเดลเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก การพัฒนาคน พัฒนา 
องค์ความรู้ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกระจายอยู่ทั่วประเทศและมีพ้ืนที่ด้านการเกษตร ควรเน้น Smart Farmer 
พัฒนาสินค้าเกษตรที่ตกต่ า พัฒนานวัตกรรมชุมชนโดยสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และ
สร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ เน้นประสิทธิภาพ (Output) ประสิทธิผล (Outcome)  และผลกระทบ (Impact) แทนการเน้น
ปัจจัยน าเข้า (Input) และกระบวนการผลิต (Process) เท่านั้น โมเดล “BCG” ประกอบด้วย B คือ Bio Economy 
เศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า C คือ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน ค านึงถึงการน า
วัสดุกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด และ G คือ Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ ลดผลกระทบ
ต่อโลกอย่างยั่งยืน ทั้งหมดนี้คือนโยบายของรัฐบาลที่มหาวิทยาลัยต้องน ามาปรับในการด าเนินการต่อไป 

 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะขึ้นบัญชีบรรจุครูตามบัญชีรายชื่อที่เหลือ ท าให้บัณฑิตสาย 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษาปี 2562 และ 2563 จะไม่ได้รับการบรรจุ และในปี 2562 มีบัณฑิตสาย  



๓ 

 

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาประมาณหกหมื่นคน แต่ความต้องการของตลาดแรงงานจริงประมาณ  
สองหมื่นคนเท่านั้น มีแนวโน้มว่าบัณฑิตสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จะล้นตลาด รวมทั้งความกังวลของสถาบันที่ผลิต
ครูรายใหญ่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง แต่ผู้ใช้ครูรายใหญ่คือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอนาคตอาจผลิตครูเองก็ได้ ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีการเชิญประชุมคณบดีครุศาสตร์ทั่วประเทศ  ในวันเสาร์ที่ 19 
ตุลาคม 2562 กล่าวว่า การผลิตครูต้องสอดคล้องกับความต้องการและต้องพัฒนานักศึกษาให้สามารถพัฒนานักเรียน
ต่อได้สอดรับกับการศึกษา 4.0 ซึ่งการเปิดรับฟังข้อมูลจากคณบดีและมอบให้สภาคณบดีครุศาสตร์ฯ จัดท าสมุดปกขาว
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ เป็นแนวโน้มที่ดีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การผลิตครู
จะลดลงอย่างแน่นอนและจะผลิตตามความต้องการ ดังนั้นการอนุมัติงบประมาณให้มหาวิทยาลัยจะให้ตามจ านวน
นักศึกษาที่รัฐบาลต้องการเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมามีการเชิญให้นายก
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารไปรับฟังนโยบายค่อนข้างบ่อย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประกอบการประชุมสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงน าผลจากการประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
เพ่ือรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นการรายงานสรุปผลการด าเนินการในภาพรวมปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และการประชุม  
รับฟังนโยบายลักษณะเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของอธิการบดีมีรายละเอียดเรื่องการวิจัย การบริหาร
จัดการงบประมาณ การส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โครงการอาสาประชารัฐ การปฏิรูปอุดมศึกษา และกระบวนการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมหาวิทยาลัยจะจัดท าสรุปเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย
ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลเพื่อน าไปสู่การปรับแผนให้สอดรับกับบริบทของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การมอบหมายให้ อาจารย์อภิญญา หนูมี ท าหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ที่ประชุมมอบหมายให้ อาจารย์อภิญญา หนูมี ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เลขานุการ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒562 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

(1) หน้า 11 วาระที่ 4.6 แก้ไขการพิจารณา (2) จากค าว่า “ควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเลยโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ” แก้ไขเป็น “ต้องเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศของ ก.พ.อ.” 

(2) หน้า 13 วาระที่ 4.8 แก้ไขมติที่ประชุม จากค าว่า “อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบ
หลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 – 8 จ านวน 8 รอบ ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2557 ครั้งที่ 7 และประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5 รวมจ านวน 1 ,874 คน” แก้ไขเป็น 
“อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 – 8 จ านวน  



๔ 

 

8 รอบ จ านวน 1,870 คน ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 7 จ านวน 1 คน และประจ าภาคเรียน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5 จ านวน 3 คน รวมจ านวน 1,874 คน” 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี  
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 มีมติ
เห็นชอบ และให้เสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562  
ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (9) และมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 อธิการบดีจึงเสนอขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี พร้อมแนบข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการ เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง
เป็นรองอธิการบดี และข้อมูลแผนการบริหารงานที่รับผิดชอบของรองอธิการบดีเสนอมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
จ านวน 6 คน มีรายนามดังนี้ 
  (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า 
  (2) รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา 
  (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
  (4) อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม 
  (5) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ 
  (6) รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.2547 แล้ว เห็นสมควรอนุมัตแิต่งตั้งรองอธิการบดีตามรายชื่อที่เสนอมา 
   

มติที่ประชุม 1) อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 6 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า 
  2) รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
  4) อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม 
  5) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ 
  6) รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
 2) รับทราบ การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน 6 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช 
  2) อาจารย์มรกต  ภู่ทอง 
  3) อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงส์ 



๕ 

 

  4) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก 
  5) รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย 
  6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล 
 

 4.2 การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 มีมติ
เห็นชอบ และให้เสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562  
ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี 
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ได้มีมติ
แต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 6 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า 
  2) รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 
  4) อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม 
  5) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ 
  6) รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 
 สาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 16 ระบุให้มหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ในข้อ (3) ระบุกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และในวรรคสอง ระบุว่า ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
 อธิการบดีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว   
รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 แล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม อนุมัต ิแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มีมติ
อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 
 เพ่ือให้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมีความสอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  



๖ 

 

ในข้อ 6 เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ../.... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
การพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 แล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

  
มติที่ประชุม อนุมัต ิแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ตามรายชื่อต่อไปนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา      ประธานกรรมการ 
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด รองประธานกรรมการ 
  3) นายคุณากร  เพชรคง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4) ดร.บุญลือ  ทองอยู่    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5) อาจารย์มรกต  ภู่ทอง    กรรมการ 
  6) อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ   กรรมการ 
  7) อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ   กรรมการ 
  8) อาจารย์สุริยา  อติวิทยาภรณ์   กรรมการ 
  9) นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล   กรรมการและเลขานุการ 
  10) นายอภิชาต  สิงห์ชัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  11) นางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 4.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 เพ่ือให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นช่องทางในการ พัฒนาคุณภาพวิชาการและ
นวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งครอบคลุมผลงานของคณาจารย์ที่ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าระดับนานาชาติและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. .... เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. 
ฉบับดังกล่าว และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2562 วันอังคารที่ 
15 ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 
ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความใน(ร่าง)ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....ข้อที่ 11 (7) “ภายหลังที่คณะกรรมการ



๗ 

 

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้พิจารณาตาม (6) แล้ว  ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกรายต่อสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพิจารณาและรวบรวมข้อมูลแล้วจากหนังสือเวียนของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2).3/4572 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง ตอบข้อหารือข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่มีไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ความว่า “....เนื่องจากความในมาตรา 22(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ.2547 บัญญัติให้สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและ  
ถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งถือเป็นกฎหมายเฉพาะ  การที่ ก.พ.อ.ออก
ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยอาศัยอ านาจตาม
มาตรา 14(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ ดังกล่าวจึงเป็นเพียงมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการ ซึ่งมีสภาพเป็นกฎเท่านั้น กรณีจึงไม่อาจแปลความได้ว่า ประกาศ ก.พ.อ.ฯ เป็นข้อยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งมีล าดับศักดิ์กฎหมายเหนือกว่า  ดังนั้น ก่อนที่สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องเสนอเรื่องให้สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในชั้นหนึ่งก่อน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ  
ในการใช้ดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือการถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจ า ทั้งนี้ตามมาตรา 22(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547” 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 
 

การพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
คณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) การก าหนดในข้อ 10 ว่า “การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
คณะอนุกรรมการต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการหรืออนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น  
องค์ประชุม โดยต้องด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน” ในกรณีที่ก าหนดให้ด าเนินการเป็นความลับควรขอ 
ความร่วมมือไปยังคณะกรรมการสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยด้วย เพ่ือป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลก่อนการอนุมัติ
แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

 (2) ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ไม่เห็นด้วย ในข้อ 11 (7) “ภายหลังที่
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้พิจารณาตาม (6) แล้วให้มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกรายต่อสภาวิชาการเพ่ือให้
ความเห็นก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” โดยให้ความเห็นว่า 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาแล้ว ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามประกาศ 
ก.พ.อ. ปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ยังขัดแย้งกับ (ร่าง) ข้อบังคับฉบับนี้เอง หน้า 60 ข้อ 8 (3) “พิจารณาความเห็นของ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ เพ่ือเสนอต่อ             
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ” จึงเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการเปลี่ยนขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่ 3 เพ่ือให้สภาวิชาการสามารถให้ความเห็นได้ตาม 



๘ 

 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  หากอยู่ขั้นตอน (7) สภาวิชาการไม่สามารถให้ความเห็นได้ เพราะ
กระบวนการสิ้นสุดแล้ว ตามวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนดให้น าเสนอสภาสถาบัน 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
 

 4.5 มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถาบัน และ
จัดท าแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 
พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 
(ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน) 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี น าเรื่องมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2562 (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) สภาการศึกษาได้น าเสนอมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ 2 ตุลาคม 
2561 แต่หน่วยงานที่น ามาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาสู่การปฏิบัติ  หลังจากที่ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว 
คือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิมที่น ามาใช้มากที่สุดในการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ในนโยบายของ
รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาแห่งชาติไม่ได้มีการกล่าวถึงมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ แต่มีเนื้อหาประเด็นที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติเขียนในรูปผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ DOE คือ D คือ Design O คือ Outcome 
และ E คือ Education โดยใช้แนวปฏิบัติจากประเทศสิงคโปร์ 

(2) เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชุมประชาพิจารณ์ของหลักสูตร เรื่องการปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา ที่จะมีผลกระทบต่อ มคอ. และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในเดือนมกราคม 2563 โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จะจัดท าสรุปให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งหากมีการปรับแก้ไขเกณฑ์แล้วควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง  

(3) ควรศึกษาเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) คือการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความส าคัญ เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหามายาวนาน
ซึ่งต้องปรับกระบวนการในการจัดการศึกษา จึงควรศึกษาและเตรียมหาแนวทางเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการปรับ
กระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 
 2) เห็นชอบ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ.2562 (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน) 
  

 



๙ 

 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบกับที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว  โดยได้น าเรียนต่อองคมนตรี 
(พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา 
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 ที่ประชุมได้รับฟังการรายงานผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ทิศทางของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือเน้นยุทธศาสตร์งานวิจัย 

และงานพัฒนาท้องถิ่น เน้นผลกระทบ (Impact) ที่แท้จริงด้านเศรษฐกิจ โดยต้องสามารถแปลเป็นตัวเลขได้ ในอนาคต
มหาวิทยาลัยต้องปรับแผนให้สามารถประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ เงินลงทุน และผลของการด าเนินการได้  

(3) ตามประกาศ กพอ. ซึ่งระบุถึงประเภทผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยมหาวิทยาลัยควรให้ความรู้แก่คณาจารย์เพ่ือเชื่อมโยงการจัดท าผลงานทางวิชาการประเภทรับใช้สังคมกับ
การบริการวิชาการต่อสังคม เพ่ือให้คณาจารย์สามารถให้บริการทางวิชาการและน าไปต่อยอดสู่การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ 

 (4) ควรท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใหญ่ในกลุ่มนวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือสร้างนวัตกรรมและ
น ามาเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น มาช่วยในการพัฒนา
ชุมชนต่อไป 

(5) ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ภายในที่มีความรู้ตรงกับศาสตร์มาเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการ
วิชาการให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 
 

  5.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 มีมติ
อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566 และในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 18/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณบดี สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 20/2562 เรื่อง แต่งตั้ง



๑๐ 

 

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ  
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 

มติที่ประชุม 1) รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 18/2562 เรื่องแต่งตั้งคณบดี 
สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 

2) รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 20/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕62  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
3/๒๕62 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๖.2 ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563  
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนนโยบาย 
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                             ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


