












































































































 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

_____________________________________________________________________________ 
 

ตารางที่ ๑  แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบประเมิน จ าแนกเป็น เพศ และสถานภาพ 
ต าแหน่ง ของผู้ตอบแบบประเมิน 

 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ   
    ชาย 128 49.23 
    หญิง 132 50.77 

รวม 260 100.00 
๒. สถานภาพ   
    ผู้ทรงคุณวุฒิ 55 21.15 
    คณาจารย์ 144 55.38 
    บุคลากรสายสนับสนุน 61 23.46 

รวม 260 100.00 
๓. ต าแหน่ง   

สภามหาวิทยาลัย 17 6.54 
สภาวิชาการ 7 2.69 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 6 2.31 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 16 6.15 
คณะกรรมการอ านวยการมหาวทิยาลัย 18 6.92 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั  
(รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านกั/สถาบนั/ศนูย์/โรงเรียน) 

62 23.85 

คณะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ     18 6.92 
หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา/หลักสตูร 55 21.15 
บุคลากรสายสนับสนุน 61 23.46 

รวม 260 100.00 
 
จากตารางที่ ๑ พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบประเมินมีจ านวน 260 คน จากจ านวนทั้งหมด 321 คน  

เป็นเพศชาย จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 49.23  และเพศหญิง จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.77 
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ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคณาจารย์ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 55.38 
รองลงมาเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 ล าดับสุดท้ายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.15 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (รองคณบดี                    
รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน) จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 23.85  รองลงมาคือ 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 และหัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา/
หลักสูตร จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.15 ตามล าดับ 

 
ตารางที่  ๒  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ประเมินต่อโครงการก่อนและหลัง
โครงการประชุมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

รายการประเมิน 

ก่อนประชุม 
 

หลังประชุม 
 

 ค่าเฉลี่ย 
  ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การประเมิน 

 ค่าเฉลี่ย 
  ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การประเมิน 

๑. ข้อมูล/ความรู้/เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ และคณะกรรมการติดตาม 
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น
มหาวิทยาลัย 

3.56 0.69 มาก 4.55 0.50 มากที่สุด 

๒. ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับระบบและ
กลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัย             
ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

3.58 0.69 มาก 4.60 0.51 มากที่สุด 

๓. ข้ อมู ล/ความรู้ / เกี่ ยวกั บผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ตามนโยบาย 
ที่ สภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
ก าหนด 

3.54 0.71 มาก 4.54 0.54 มากที่สุด 

๔. ข้อมูล/ความรู้ /เกี่ยวกับแนวทาง               
ในการพัฒนามหาวิทยาลั ยราชภัฏ               
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งเพื่อ
รองรับการเข้ าสู่ การ เป็นประชาคม
อาเซียน 

3.55 0.72 มาก 4.53 0.52 มากที่สุด 

๕.  ข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับแนวทางใน                
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์/                
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งในระยะ 5 ปี และ
ระยะ 20 ปี 

3.59 0.71 มาก 4.56 0.52 มากที่สุด 

สรุปรวมรายด้าน 3.57 0.70 มาก 4.56 0.52 มากที่สุด 
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จากตาราง ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย 
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 

 
  ก่อนประชุมสัมมนาผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับก่อนเข้ารับการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 3.57 , S.D = 
0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมการประชุมด้านข้อมูล/ความรู้/
เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งในระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปี สูงที่สุด                  
(�̅� = 3.59 , S.D = 0.71) รองลงมาคือด้านข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  (�̅� = 3.58 , S.D = 0.69) และข้อมูล/ความรู้/
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (�̅� = 3.56 , S.D = 0.47) ตามล าดับ  
 

 หลังการประชุมสัมมนาผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับ                
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับหลังเข้ารับการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.56 ,  
S.D = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความรู้ที่ได้รับหลังเข้ารับการประชุมด้านข้อมูล/
ความรู้/เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
(�̅� = 4.60 , S.D = 0.51) รองลงมาคือด้านข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งในระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปี  (�̅� = 4.56 , S.D = 0.52) และด้านข้อมูล/
ความรู้/เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (�̅� = 4.55 , S.D = 0.50) ตามล าดับ 
 

 

ตารางท่ี ๓  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการประชุมฯ 
 
 

ประเด็นการประเมิน   S.D ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1.1 รูปแบบในการจัดกิจกรรม 4.43 0.54 มาก 
1.2 ล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 4.34 0.52 มาก 
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.22 0.68 มาก 
1.4 เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม 4.77 0.52 มากที่สุด 
1.5 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.31 0.60 มาก 

รวม 4.35 0.58 มาก 
๒. ด้านเจ้าหน้าที่การจัดท าโครงการ    
๒.๑ คณะท างานมีกิริยามารยาทเรียบร้อย 4.46 0.69 มาก 
๒.๒ คณะท างานมีความสามารถในการดูแลและแก้ปัญหา 4.45 0.69 มาก 

รวม 4.45 0.69 มาก 



ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 

3 

 

ประเด็นการประเมิน   S.D ระดับความ 
พึงพอใจ 

๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
3.1 สถานที่จัดกิจกรรม 4.52 0.69 มากที่สุด 
3.2 มีการใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์อย่างเหมาะสม 4.40 0.74 มาก 
3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 4.24 0.90 มาก 

รวม 4.39 0.79 มาก 
4. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม    
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า 4.38 0.71 มาก 
4.2 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 4.40 0.71 มาก 

รวม 4.39 0.71 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.38 0.68 มาก 

 
 จากตารางที่ ๓ พบว่าความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.38 , S.D = 
0.68) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ในภาพรวมผู้ เข้าร่วมโครงการ                      
มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.35 , S.D = 0.58) เรียงตามล าดับดังนี้  ด้านเอกสารและสื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรม (�̅� = 4.77 , S.D = 0.52)  รองลงมาคือรูปแบบในการจัดกิจกรรม (�̅� = 4.43 
, S.D = 0.54) และล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม (�̅� = 4.34 ,S.D = 0.52) ตามล าดับ  

๒. ด้านเจ้าหน้าที่การจัดท าโครงการ ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ                 
ในระดับมากทุกข้อ (�̅� = 4.45 , S.D = 0.69) เรียงตามล าดับ ดังนี้ คณะท างานมีกิริยามารยาทเรียบร้อย
ตามล าดับ (�̅� = 4.46 , S.D = 0.69) รองลงมาคือคณะท างานมีความสามารถในการดูแลและแก้ปัญหา 
(�̅� = 4.45 , S.D = 0.69) ตามล าดับ 

๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก (�̅� = 4.39 , S.D = 0.79) เรียงตามล าดับ ดังนี้คือสถานที่จัดกิจกรรม (�̅� = 4.52 , S.D = 0.69) 
รองลงมาคือมีการใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.40 , S.D = 0.74) และอาหาร                   
และเครื่องดื่ม (�̅� = 4.24 , S.D = 0.90)  ตามล าดับ 

๔. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มากทุกข้อ (�̅� = 4.38 , S.D = 0.68) เรียงตามล าดับ ดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับ             
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน (�̅� = 4.40 , S.D = 0.71) รองลงมาคือผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า (�̅� = 4.38 , S.D = 0.71)  ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อเนื่องตลอดไป และควรมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. การน าเสนอของท่านอธิการบดี น าเสนอผลการด าเนินงานได้ดี กระชับและชัดเจน ในส่วนของ                

การบริหารกิจการมหาวิทยาลัยฝ่ายบริหารด าเนินการได้เหมาะสมมากที่สุด  
3. การแบ่งกลุ่ม ประหยัดเวลามาก ขอชื่นชมในการบริหารจัดการประชุมดีมาก  
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4. มีความเห็นด้วยที่มีการจัดโครงการนี้ในมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารทุกระดับเข้าร่วม
กิจกรรม 

5. ควรแนะน าคณะกรรมการในชุดต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้จักทุกท่าน 
6. ควรแจกเอกสาร Power point ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
  ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
  ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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สรุปข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
________________________________________________________________ 

 
ด้านการบริหารงาน 

๑. ควรจัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ โดยสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในมหำวิทยำลัยให้ผู้ที่อยู่
ในบรรยำกำศนั้นกระตือรือร้นและพัฒนำตนเอง 

๒. ควรมีกำรจัดประชุมสัมมนำผู้บริหำรโดยเฉพำะต ำแหน่งคณบดีและรองคณบดีใหม่ เพ่ือให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกระบวนกำรและขั้นตอนกำรบริหำรหน่วยงำน โดยอำจเปิดหลักสูตรปริญญำบัณฑิต 
ด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งบริหำรของมหำวิทยำลัย      

๓. ควรพัฒนำเรื่องกำรจัดตั้งวิทยำลัยผู้สูงวัย และด ำเนินกำรให้เป็นระบบ นอกจำกจะช่วยสร้ำง
ภำพพจน์ของมหำวิทยำลัยก็ยังช่วยประเทศ เนื่องจำกปัจจุบันมีผู้สูงวัยเพ่ิมมำกข้ึน 

๔. ควรจัดท ำระบบเครดิตแบงค์เพ่ือยกระดับมหำวิทยำลัย  เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้มีวิธีกำรเรียนที่
หลำกหลำย และวัดผลกำรเรียนโดยอำจเก็บเครดิตแบงค์ไว้ 5 ปี หรือ 8 ปี โดยน ำเครดิตนั้นมำยื่นขอรับ
ปริญญำได ้

๕. ควรทบทวนเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกปี เนื่องจำกบริบทควำมเสี่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ 

๖. ควรพิจำรณำถึงควำมเพียงพอของห้องปฏิบัติกำรในคณะต่ำง ๆ โดย จัดท ำศูนย์เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เป็นกองกลำง ให้กับนักศึกษำทุกสำขำวิชำ ทุกคณะ ได้มีโอกำสใช้งำนร่วมกัน เพ่ือลดปัญหำควำม
ขำดแคลนของสำขำ และบริหำรจัดกำร ห้องเรียน เพื่อเอ้ือประโยชน์กำรใช้ห้องเรียนของสำขำวิชำ และคณะ 

๗. ควรพิจำรณำควำมโดดเด่นตำมศักยภำพของมหำวิทยำลัย โดย ก ำหนดแผนพัฒนำกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติกำร (๕ ปี)   จัดหำ/สนับสนุนงบประมำณรองรับแผนพัฒนำฯ / แผนปฏิบัติกำร ก ำหนด
แผนพัฒนำบุคลำกร เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน  ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของศูนย์ / ส ำนักงำน 
ในต ำแหน่งผู้บริหำร (บุคลำกรสำยสนับสนุน) 

๘. ทุกคณะควรตั้งเป้ำหมำยของคะแนนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยไม่ควรลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ 
๙. ควรพิจำรณำผลคะแนนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในตัวชี้วัดที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์และไม่เป็นไปตำม

เป้ำหมำยว่ำมีสำเหตุใด และควรมีวิธีกำรปรับปรุงอย่ำงไร 
๑๐. ควรเน้นเรื่องกำรให้ควำมส ำคัญกับผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบในกำรท ำควำมร่วมมือ 

กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ โดยน ำมำใช้เป็นตัวชี้วัด (KPI) ใน
แผนยุทธศำสตร์ต่อไป 

๑๑. ผลกำรรำยงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัย มีผลกำรประเมินที่เพ่ิมขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนในทุกด้ำน จึงมีข้อสังเกตเรื่องกำรตอบแบบประเมินว่ ำ
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นักศึกษำตอบแบบประเมินร้อยละ ๘๐ แต่อำจำรย์ตอบแบบประเมินเพียงร้อยละ ๓๐  ดังนั้นในปีต่อไปนี้ให้
คณำจำรย์เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประเมินกำรบริหำรมหำวิทยำลัยให้มำกขึ้น  

๑๒. ควรปรับตัวชี้วัดเรื่องต ำแหน่งทำงวิชำกำร ซึ่งมีวิธีกำรตั้งเป้ำ KPI  โดยให้พิจำรณำจำกปีฐำน  
พิจำรณำแนวโน้มปีที่ผ่ำนมำย้อนหลังไป ๕ ปี  พิจำรณำจำกนโยบำยประเทศไทย พิจำรณำควรพร้อมของ
มหำวิทยำลัยและคณะ กำรพัฒนำเศรษฐกิจต้อง S new Curve ต้องตั้งเป้ำหมำยว่ำอย่ำงน้อยต้องให้ได้
มำตรฐำน (Standard) 

๑๓. ควรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ให้สอดคล้องกับแผน 
กำรศึกษำแห่งชำติ  ๒๐ ปี  (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่เก่ียวข้อง ๘ เรื่อง คือ  

๑) ผู้เรียนต้องมีควำมสำมำรถภำษำอังกฤษสูงขึ้น 
๒) ตัวชี้วัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๓) ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจต่อสมรรถนะบัณฑิตที่ผลิตไป  
๔) ร้อยละของกำรวิจัยสร้ำงควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำสูงขึ้นและตีพิมพ์มำกข้ึน     
๕) กำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง Civic Education ซึ่งสอดคล้องกับพระรำโชบำยของรัชกำลที่ ๑๐    
๖) กำรแก้ปัญหำนักศึกษำออกกลำงคันให้มีอัตรำที่ลดลง  ได้แก่  Survival Rate คือ รักษำ

อัตรำนักศึกษำเข้ำและออก เช่น นักศึกษำเข้ำปี ๑ เข้ำมำ ๑๐๐ คน จบกำรศึกษำใน ๔ ปี  ทั้ง ๑๐๐ คน   
Retention Rate Concept คือ เรียน ๔ ปีแต่จบ ๕ ปี  และกำรลดสำเหตุที่นักศึกษำออกกลำงคัน  

๗) มหำวิทยำลัยต้องมีนักศึกษำเรียนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้มำกขึ้น  
๘) มหำวิทยำลัยผลิตบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วได้งำนท ำเพ่ิมขึ้น  

๑๔. ควรสนับสนุนงบประมำณด้ำนงบบุคลำกรให้มำกขึ้น โดยพัฒนำทุกระดับตั้งแต่ ผู้บริหำร สำย
วิชำกำร และสำยสนับสนุน 

๑๕. ควรปรับตัวให้อยู่รอดจำกสถำนกำรณ์ของนักศึกษำลดลง  โดยมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำว่ำจะ
ด ำเนินกำรอย่ำงไรหำกนักศึกษำลดลง 

๑๖. ควรสร้ำง Community College ให้นักศึกษำสำมำรถเรียนในมหำวิทยำลัยได้จนส ำเร็จ
กำรศึกษำ โดยส ำนักกิจกำรนักศึกษำควรเข้ำมำช่วยเหลือนักศึกษำ 

๑๗. ควรวำงแผนให้นักเรียนโรงเรียนระดับต้นๆ เข้ำมำเรียนในมหำวิทยำลัยเพิ่มมำกขึ้น เพ่ือเป็นกำร
ยกระดับมหำวิทยำลัย  
 
ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 

๑. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรในระดับที่สูงขึ้น โดยมหำวิทยำลัย
สำมำรถด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชำญแนะน ำวิธีกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำรให้อำจำรย์ในสำขำนั้น ๆ ได้ท ำผลงำนที่ถูกต้องตำมระเบียบ กฎเกณฑ์ และมีคุณภำพ กำรบูรณำกำร
ทำงวิชำกำรหลำกหลำยศำสตร์  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบทำงวิชำกำร และกำรตั้งงบประ
ประมำณรองรับในกำรเชิญผู้ทรงจำกสำขำต่ำง ๆ อำจำรย์จะส่งผลงำนจ ำเป็นต้องผ่ำนกำรรับรองจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่ำนั้น  

๒. ควรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของอำจำรย์โดยส่งเสริมให้มีบรรยำกำศกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  
๓. ควรส่งเสริมให้อำจำรย์จบปริญญำเอก โดยอำจต้องก ำหนดนโยบำยชัดเจนในกำรพัฒนำศักยภำพ

อำจำรย์ให้พัฒนำไปสู่วุฒิปริญญำเอกท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ 
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๔. ควรส่งเสริมคนดีที่มีอยู่ เพ่ือให้คนดี คนเก่ง ท ำงำนกับมหำวิทยำลัยให้นำนที่สุด 
๕. ควรจัดสรรทุนให้อำจำรย์ไปเรียนรู้จำกมหำวิทยำลัยที่ติดอันดับหนึ่งในเอเชียหรือมหำวิทยำลัย

อันดับหนึ่งในโลก เพ่ือศึกษำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีคุณภำพ จนติดอันดับกำรจัด Ranking 
๖. ควรจัดเตรียมทุนส ำหรับให้อำจำรย์ไปพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำรเพ่ิมมำกข้ึน 
๗. ควรพัฒนำอำจำรย์ให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ และด้ำนระบบไอที โดยน ำระบบ

ไอทีเข้ำมำช่วยด้ำนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยมีควำมเป็นเลิศ 
๘. ควรพัฒนำอำจำรย์ให้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงนอกเหนือจำกควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร 

ด้วยกำรพัฒนำตนเองใน ๓ ด้ำน คือ  ด้ำนกำรท ำวิจัย  ด้ำนกำรท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม                     
ที่เก่ียวข้องกับกำรสอน และด้ำนกำรมีสมรรถนะทำงวิชำชีพ  

๙. ควรส่งเสริม สนับสนุน คุณภำพบุคลำกรให้มีกำรจัดท ำงำนวิจัยเพ่ิมขึ้น โดยกำรลดภำระกำรสอน
ของอำจำรย์ และมีกำรเสริมแรงในรูปแบบต่ำง ๆ 

๑๐. ควรต่ออำยุสัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย ๖๐ ปี 
๑๑. กำรหักเงินค่ำจ้ำงพนักงำน ๐.๒  เห็นสมควรพิจำรณำ คืนเงิน ๐.๒ ตำมมติคณะรัฐมนตรี 

 
ด้านการวิจัย 

๑. ควรจัดตั้งส ำนักงำนวิชำกำรเพ่ือดูแลจัดกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์  เอกสำรทำง
วิชำกำรท้ังในและต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นบทควำม งำนวิจัย  

๒. ควรส่งเสริมให้น ำผลงำนวิจัยของอำจำรย์มำจัดท ำเป็นหนังสือหรือต ำรำ เพ่ือพัฒนำต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรให้สูงขึ้น 

๓. ควรส่งเสริมกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์ โดยให้นับงำนวิจัยเป็นภำระงำนที่เป็นผลงำนของผู้ท ำ  
ก ำหนดเป็นเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยให้ถือว่ำกำรท ำวิจัยเป็นกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ซึ่งทดแทนกำรเรียนกำรสอนได้ ๑ ชิ้น 

๔. ควรบูรณำกำรงำนวิจัยกับเรื่องกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
๕. ควรยกระดับงำนวิจัยโดยกำรจัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศและบริหำรงำนด้วยตนเองในลักษณะ 

Business Unit ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำด้วยตัวเอง 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
๑. ควรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนแบบหลักสูตรออนไลน์ (Online Course)  โดยมี

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้อำจำรย์เป็นไกด์ และควรส่งเสริมพัฒนำอำจำรย์ในกำรน ำมัลติเมียเดียมำ
ช่วยในกำรสอน  

๒. ควรเปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  เรื่อง กำรสอนระดับอุดมศึกษำ เพ่ือให้คณำจำรย์
หรือผู้บริหำรรุ่นใหม่ ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย 

๓. ควรพัฒนำหลักสูตรที่ยังอ่อนอยู่ให้เข้มแข็งมำกขึ้น และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนปกติ                
เพ่ือจูงใจให้มีผู้มำสมัครเรียนเพิ่มข้ึน 

๔. ควรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมเป็นไปของโลก และพัฒนำเรื่องกำรจัดกำรเรียน               
กำรสอนให้เป็นรูปธรรม  และเตรียมกำรรับมือกับปัญหำนักศึกษำลดจ ำนวนลงอย่ำงมำก  
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๕. ควรพิจำรณำหลักสูตรควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัย โดย  จัดหำกรอบอัตรำก ำลังและ
งบประมำณสนับสนุนแนวทำงของหลักสูตรควำมเป็นเลิศ  จัดหำงบพัฒนำบุคลำกรเพ่ือส่งเสริมหลักสูตร
ควำมเป็นเลิศ และจัดหำงบพัฒนำนักศึกษำเพ่ือส่งเสริมศักยภำพให้เป็นไปตำมหลักสูตรควำมเป็นเลิศ 

๖. ควรส่งเสริม จัดท ำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโท ปริญญำเอก) ที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนคุณวุฒิ เนื่องจำกศักยภำพคุณวุฒิของอำจำรย์เพียงพอที่จะจัดท ำได้ 

๗. ควรสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมเป็นหลักสูตรระยะสั้น (Mini-course) เพ่ือหำรำยได้
ให้กับหน่วยงำน (หำกเป็นไปได้ อัตรำกำรหักเงินเข้ำมหำวิทยำลัย ไม่ควรสูงเกินร้อยละ ๒๐) 

 
*************************************************** 
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