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รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 2/๒๕61 

วันอาทิตย์ท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๐. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ติดภารกิจ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๒. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๓. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

 
 



๒ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 08.00 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม  
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
สรุปเร่ือง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ  โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยและ
ของอธิการบดี ประกอบการประเมินผลงานและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี   
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯเสร็จส้ินแล้ ว จึงจัดท ารายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 วันอาทิตย์ท่ี 
23 ธันวาคม พ.ศ.2561 รายละเอียดปรากฏในเอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

(1) ควรสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นทุกคน : ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรว่าปัญหาและอุปสรรค เช่น 
ขาดทรัพยากร บุคคล งบประมาณ เป็น ส่ิงท่ีท้าทายของทุกคนท่ีจะต้องด าเนินการ/จัดการ โดยไม่ต้องรอให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการ/จัดการ 

(2) ควรมีกลยุทธ์ส่งเสริมงานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะหลักสูตร/ภาควิชา/คณะวิชาด้านศิลปะ หรือ
วิทยาลัยการดนตรี เป็นต้น โดยใช้เกณฑ์จาก สกอ. 



๓ 

 

(3) ควรมีหลักสูตรในการผลักดัน ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามเกณฑ์ สกอ. โดยให้สามารถใช้
โครงการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท าตามนโยบาย Re-Profiling เพื่อให้สามารถนับเป็น 
ผลงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพและการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

(4) ควรเพิ่มหลักสูตรบริการวิชาการท่ีสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิตได้ 
(5) ควรเพิ่มการเรียนการสอน Online เชิง MOOC เพื่อให้ ผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนได้ และ 

ถ้าสนใจจะสามารถน ามาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตได้ 
(6) ควรเพิ่มจ านวนการรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น จีน ลาว พม่า และกัมพูชา โดยมีหลักสูตรการเตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งมีหน่วยงานท่ีดูแลนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ 
(7) ควรส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้ได้รับการพัฒนาและมีต าแหน่ง 

ท่ีสูงขึ้น  
(8) ควรกระตุ้น ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนภายในเพิ่มมากขึ้น 
(9) ควรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยใช้วิธีการหลากหลายวิธี เช่น จัดกิจกรรม 

จัดส่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
(10) ควรพิจารณาหลักสูตรท่ีโดดเด่นว่ามีโอกาสประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด และควรมีวิธีการ

ด าเนินการอย่างไร ควรพิจารณาประเด็นความเส่ียง โดยอาจจัดเป็นการสัมมนาเพื่อทบทวนเรื่องดังกล่าว 
(11) ควรมีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีโดยส่วนกลางเพื่อให้เกิดการใช้อาคารสถานท่ีอย่างคุ้มค่า

และแก้ปัญหาด้านอาคารสถานท่ี 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

4.2 การประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2560 ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันท่ี 26 มิถุนายน – วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 และระดับสถาบัน ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2561 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน และ
ให้น าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ 
พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แห่ง ได้น้อมน าพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางการด าเนินการเป็นแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระราโชบาย 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งมีการด าเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปีผ่านไปแล้ว เพื่อให้ 
การด าเนินการและการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทต่างๆของ



๔ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีความสอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนตัวชี้วัดต่าง ๆ ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรก ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติได้จริงและขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นควรจะก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณไปทิศทางเดียวกันและการเตรียมการจัดท ากรอบงบประมาณปี พ.ศ.2563 ต่อไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับกองนโยบายและแผน
จึงได้จัดการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พร้อมท้ังน าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 น าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 เพื่อพิจารณาวันอาทิตย์ท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 รายละเอียด
ตามเอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ
เอกสารแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

๑) ด้านการบริหารงาน 
๑.๑) ควรจัดท าโครงการต่างๆ โดยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 

ให้ผู้ท่ีอยู่ในบรรยากาศนั้นเกิดความกระตือรือร้นและพัฒนาตนเอง 
๑.๒) ควรมีการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโดยเฉพาะต าแหน่งคณบดีและรองคณบดีใหม่ เพื่อให้

มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการบริหารหน่วยงาน โดยอาจเปิดหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ด้าน  
การบริหารการศึกษา หรือการเข้าสู่ต าแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย      

๑.๓) ควรพัฒนาเรื่องการจัดต้ังวิทยาลัยผู้สูงวัย และด าเนินการให้เป็นระบบ นอกจากจะช่วย
สร้างภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย ยังเป็นการช่วยประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น 

๑.๔) ควรจัดท าระบบเครดิตแบงค์เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีวิธี 
การเรียนท่ีหลากหลาย และวัดผลการเรียนโดยอาจเก็บเครดิตแบงค์ไว้ 5 ปี หรือ 8 ปี และสามารถน ามายื่นขอรับ
ปริญญาบัตรได้ 

๑.๕) ควรทบทวนเรื่องการบริหารความเส่ียงทุกปี เนื่องจากบริบทความเส่ียงเปล่ียนแปลง  
อยู่ตลอดเวลา 

๑.๖) ควรพิจารณาถึงความเพียงพอของห้องปฏิบัติการในคณะต่างๆ โดยจัดท าศูนย์เครื่องมือ 
อุปกรณ์เป็นกองกลางให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกคณะ ได้มีโอกาสใช้งานร่วมกัน เพื่อลดปัญหาความขาดแคลนของ
สาขา และบริหารจัดการห้องเรียน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการใช้ห้องเรียนของสาขาวิชา และคณะ 

๑.๗) ควรพิจารณาความโดดเด่นตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดแผนพัฒนา 
กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ (๕ ปี) จัดหา/สนับสนุนงบประมาณรองรับแผนพัฒนาฯ/แผนปฏิบัติการ ก าหนดแผนพัฒนา
บุคลากร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์/ส านักงาน ในต าแหน่งผู้บริหาร 
(บุคลากรสายสนับสนุน) 

๑.๘) ทุกคณะควรต้ังเป้าหมายของคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไม่ควรลดลงจาก 
ปีท่ีผ่านมา 

๑.๙) ควรพิจารณาผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาในตัวช้ีวัดท่ีต่ ากว่าเกณฑ์และ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายว่ามีสาเหตุใด และควรมีวิธีการปรับปรุงอย่างไร 



๕ 

 

๑.๑๐) ควรเน้นเรื่องการให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบในการท า 
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยน ามาใช้เป็นตัวช้ีวัด (KPI)  
ในแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

๑.๑๑) ผลการรายงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินท่ีเพิ่มขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาในทุกด้าน แต่มีข้อสังเกตเรื่องการตอบแบบประเมินว่า
นักศึกษาตอบแบบประเมินร้อยละ ๘๐ และอาจารย์ตอบแบบประเมินเพียงร้อยละ ๓๐  ดังนั้นในปีต่อไปควรให้
คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินการบริหารมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น  

๑.๑๒) ควรปรับตัวช้ีวัดเรื่องต าแหน่งทางวิชาการโดยให้พิจารณาจากปีฐาน พิจารณาแนวโน้ม 
ปีท่ีผ่านมาย้อนหลังไป ๕ ปี  พิจารณาจากนโยบายประเทศไทย พิจารณาความพร้อมของมหาวิทยาลัยและคณะ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ New S - Curve เพื่อให้การต้ังเป้าหมายอย่างน้อยต้องได้มาตรฐาน (Standard) 

๑.๑๓) ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  ๒๐ ปี  (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ท่ีเกี่ยวข้อง ๘ เรื่อง คือ  

- ผู้เรียนต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
- ตัวชี้วัดเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะบัณฑิตท่ีผลิตไป  
- ร้อยละของการวิจัยสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาสูงขึ้นและตีพิมพ์มากขึ้น     
- การสร้างความเป็นพลเมือง Civic Education ซึ่งสอดคล้องกับพระราโชบายของรัชกาล

ท่ี ๑๐    
- การแก้ปัญหานักศึกษาออกกลางคันให้มีอัตราท่ีลดลง ได้แก่ Survival Rate คือ รักษา

อัตรานักศึกษาเข้าและออก เช่น นักศึกษาปี ๑ เข้ามา ๑๐๐ คน จบการศึกษาใน ๔ ปี ท้ัง ๑๐๐ คน Retention Rate 
Concept คือ เรียน ๔ ปีแต่จบ ๕ ปี  และการลดสาเหตุท่ีนักศึกษาออกกลางคัน  

- มหาวิทยาลัยต้องเน้นการผลิดบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้น  
- มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วได้งานท าเพิ่มขึ้น  

๑.๑๔) ควรสนับสนุนงบประมาณด้านงบบุคลากรให้มากขึ้น โดยพัฒนาทุกระดับต้ังแต่ ผู้บริหาร 
สายวิชาการ และสายสนับสนุน 

๑.๑๕) ควรปรับตัวให้อยู่รอดจากสถานการณ์ของนักศึกษาลดลง  โดยมีการวางแผนล่วงหน้า 
ว่าจะด าเนินการอย่างไรหากนักศึกษาลดลง 

๑.๑๖) ควรสร้าง Community College ให้นักศึกษาสามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้จนส าเร็จ
การศึกษา โดยส านักกิจการนักศึกษาควรเข้ามาช่วยเหลือนักศึกษา 

๑.๑๗) ควรวางแผนในการดึงดูดให้นักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัย  

๒) ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
๒.๑) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น โดย

มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญแนะน าวิธีการเข้าสู่ต าแหน่ ง
ทางวิชาการให้อาจารย์ในสาขานั้นๆ ได้ท าผลงานท่ีถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และมีคุณภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการ
ทางวิชาการหลากหลายศาสตร์  การแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบทางวิชาการ และการต้ังงบประประมาณรองรับ
ในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ซึ่งอาจารย์ท่ีมีความประสงค์จะส่งผลงานจ าเป็นต้องผ่านการรับรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้น  

๒.๒) ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์โดยส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  



๖ 

 

๒.๓) ควรส่งเสริมให้อาจารย์จบปริญญาเอก โดยอาจต้องก าหนดนโยบายชัดเจนในการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้พัฒนาไปสู่วุฒิปริญญาเอกท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

๒.๔) ควรส่งเสริมคนดีคนเก่งท่ีมีอยู่ เพื่อให้คนดี คนเก่ง ท างานกับมหาวิทยาลัยให้นานท่ีสุด 
๒.๕) ควรจัดสรรทุนให้อาจารย์ไปเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับหนึ่งในเอเชี ยหรือ

มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในโลก เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ จนติดอันดับการจัด Ranking 
๒.๖) ควรจัดเตรียมทุนส าหรับให้อาจารย์ไปพัฒนาตนเองด้านวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
๒.๗) ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และด้านระบบไอที โดยน า

ระบบไอทีเข้ามาช่วยด้านการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ 
๒.๘) ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางนอกเหนือจากความเช่ียวชาญด้าน

วิชาการ ด้วยการพัฒนาตนเองใน ๓ ด้าน คือ  ด้านการท าวิจัย  ด้านการท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสอน และด้านการมีสมรรถนะทางวิชาชีพ  

๒.๙) ควรส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพบุคลากรให้มีการจัดท างานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยการลดภาระ 
การสอนของอาจารย์ และมีการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ 

๒.๑๐) ควรต่ออายุสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงอายุ ๖๐ ปี 
๒.๑๑) การหักเงินค่าจ้างพนักงาน ๐.๒  เห็นสมควรพิจารณาคืนเงิน ๐.๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

๓) ด้านการวิจัย 
๓.๑) ควรจัดต้ังส านักงานวิชาการเพื่อดูแลจัดการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ เอกสาร

ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบทความทางวิชาการหรืองานวิจัย  
๓.๒) ควรส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยของอาจารย์มาจัดท าเป็นหนังสือหรือต ารา เพื่อพัฒนา

ต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น 
๓.๓) ควรส่งเสริมการท างานวิจัยของอาจารย์  โดยให้นับงานวิจัยเป็นภาระงานท่ีเป็นผลงาน

ของผู้ท า  ก าหนดเป็นเกณฑ์ในสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยให้ถือว่า 
การท าวิจัยเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งทดแทนการเรียนการสอนได้ ๑ ช้ิน 

๓.๔) ควรบูรณาการงานวิจัยกับเรื่องการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
๓.๕) ควรยกระดับงานวิจัยโดยการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศและบริหารงานด้วยตนเอง  

ในลักษณะ Business Unit ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้วยตัวเอง 
๔) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

๔.๑) ควรพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบหลักสูตรออนไลน์ (Online Course)  โดยมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์เป็นไกด์ และควรส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการน ามัลติมีเดียมาช่วยในการสอน  

๔.๒) ควรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนระดับอุดมศึกษา เพื่อให้
คณาจารย์หรือผู้บริหารรุ่นใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

๔.๓) ควรพัฒนาหลักสูตรท่ียังอ่อนอยู่ให้เข้มแข็งมากขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อ
จูงใจให้มีผู้มาสมัครเรียนเพิ่มขึ้น 

๔.๔) ควรพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลก และพัฒนาเรื่องการจัดการเรียน 
การสอนให้เป็นรูปธรรม  และเตรียมการรับมือกับปัญหานักศึกษาลดจ านวนลงอย่างมาก  

๔.๕) ควรพิจารณาหลักสูตรความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โดยจัดหากรอบอัตราก าลังและ
งบประมาณสนับสนุนแนวทางของหลักสูตรความเป็นเลิศ  จัดหางบพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมหลักสูตรความเป็นเลิศ 
และจัดหางบพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้เป็นไปตามหลักสูตรความเป็นเลิศ 

๔.๖) ควรส่งเสริม จัดท าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ เนื่องจากศักยภาพคุณวุฒิของอาจารย์เพียงพอท่ีจะจัดท าได้ 



๗ 

 

๔.๗) ควรสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหลักสูตรระยะส้ัน (mini-course) เพื่อหา
รายได้ให้กับหน่วยงาน (หากเป็นไปได้ อัตราการหักเงินเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ควรสูงเกินร้อยละ ๒๐) 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(Retreat) ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
  ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


