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รายงานผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท  จังหวัดระยอง 

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

ตารางท่ี ๑  แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบประเมิน จ าแนกเป็น เพศ และสถานภาพ 
ต าแหน่ง ของผู้ตอบแบบประเมิน 

 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ   
    ชาย 56 43.41 
    หญิง 73 56.59 
    รวม 129 100.00 
๒. สถานภาพ   
    ผู้ทรงคุณวุฒิ 20 15.50 
    คณำจำรย์ 85 65.89 
    บุคลำกรสำยสนับสนุน 24 18.60 
    รวม 129 100.00 
๓. ต าแหน่ง   
    สภำมหำวิทยำลัย 16 12.40 
    สภำวิชำกำร 6 4.65 
    คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 31 24.03 
    คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 56 43.41 
    บุคลำกรสำยสนบัสนุน 20 15.50 
    รวม   129 100.00 

 
จากตารางท่ี ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน ๑๒๙ คน  เป็นเพศชาย จ านวน ๕๖ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๑ และเพศหญิง จ านวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ 56.59   
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นคณาจารย์ จ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ 65.89 

รองลงมาเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 ล าดับสุดท้ายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จ านวน ๕๖ คน           
คิดเป็นร้อยละ 43.41 รองลงมาคือต าแหน่งคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย จ านวน ๓๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.03 ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ต ำแหน่ง                   
สภำมหำวิทยำลัย จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 และล าดับสุดท้ายคือต าแหน่งสภำวิชำกำร คิดเป็น  
ร้อยละ ๔.๖๕ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  ๒  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ประเมินต่อโครงการก่อนและ
หลังโครงการประชุมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 
 

 จำกตำรำง ๒ พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจต่อโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย 
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี ้
  ก่อนประชุมสัมมนำผู้ตอบแบบประเมินมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ที่ได้รับ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับก่อนเข้ารับการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.47 , S.D = 
0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความรู้ที่ได้รับหลังเข้ารับการประชุมด้านข้อมูล/ความรู้/
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสูงที่สุด ( = 3.55 , S.D = 0.90) รองลงมาคือด้านข้อมูล/
ความรู้/เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
( = 3.50 , S.D = 0.87) และด้านข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                            
ตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการก าหนด ( = 3.45 , S.D = 0.47) ตามล าดับ  

รายการประเมิน 

ก่อนประชุม 
 

หลังประชุม 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การ

ประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การ

ประเมิน 
๑. ข้อมูล/ความรู้/เก่ียวกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัย  สภา
วิชาการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

3.55 0.90 มากที่สุด 4.50 0.59 มากที่สุด 

๒. ข้อมูล/ความรู้/เก่ียวกับระบบและกลไกการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

3.50 0.87 มาก 4.48 0.60 มาก 

๓. ข้อมูล/ความรู้/เก่ียวกับผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  ตามนโยบาย ที่สภามหาวิทยาลัย
และสภาวิชาการก าหนด 

3.45 0.83 ปานกลาง 4.47 0.59 มาก 

๔. ข้อมูล/ความรู้/เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้
เข้มแข็งเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 

3.46 0.74 ปานกลาง 4.46 0.60 มาก 

๕.  ข้อมูล/ความรู้/เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งใน
ระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปี 

3.40 0.76 ปานกลาง 4.43 0.57 มาก 

สรุปรวมรายด้าน 3.4๗ 0.82 มาก 4.47 0.59 มาก 
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 หลังกำรประชุมสัมมนำผู้ตอบแบบประเมินมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ที่ได้รับ               
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่ได้รับหลังเข้ารับการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47 ,  
S.D = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยความรู้ที่ได้รับหลังเข้ารับการประชุมในด้านข้อมูล/
ความรู้/เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสูงที่สุด ( = 4.50 , S.D = 0.59) รองลงมาคือ              
ด้านข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ ( = 4.48 , S.D = 0.60) และด้านข้อมูล/ความรู้/เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการก าหนด ( = 3.47 , S.D = 0.59) ตามล าดับ 
 

 

ตารางท่ี ๓  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการประชุมฯ 
 
 

ประเด็นการประเมิน   S.D ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1.1 รูปแบบในการจัดกิจกรรม 4.30 0.69 มาก 
1.2 ล าดับข้ันตอนในการจัดกิจกรรม 4.28 0.72 มาก 
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.26 0.77 มาก 
1.4 เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม 4.43 0.61 มาก 
1.5 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.37 0.63 มาก 

รวม 4.33 0.68 มาก 
๒. ด้านเจ้าหน้าท่ีการจัดท าโครงการ    
๒.๑ คณะท ำงำนมีกิริยำมำรยำทเรียบร้อย 4.49 0.65 มาก 
๒.๒ คณะท ำงำนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลและแก้ปัญหำ 4.39 0.73 มาก 

รวม 4.44 0.69 มาก 
๓. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก    
3.1 สถานที่จัดกิจกรรม 4.13 0.73 มาก 
3.2 มีการใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์อย่างเหมาะสม 4.23 0.87 มาก 
3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 4.20 0.75 มาก 

รวม 4.25 0.78 มาก 
4. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม    
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า 4.32 0.62 มาก 
4.2 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 4.35 0.58 มาก 

รวม 4.34 0.60 มาก 
รวมท้ังสิ้น 4.33 0.69 มาก 

 
 จากตารางท่ี ๓ พบว่าความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.68 , S.D = 
0.69) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้ 
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๑. ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ในภาพรวมผู้ เ ข้าร่ วมโครงการ                      
มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ( = 4.33 , S.D = 0.69) เรียงตามล าดับดังนี้  ด้านเอกสารและสื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรม( = 4.43 , S.D = 0.61)  รองลงมาคือความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 
( = 4.37 , S.D = 0.63)  รูปแบบในการจัดกิจกรรม ( = 4.30 , S.D = 0.69)  ล าดับข้ันตอน               
ในการจัดกิจกรรม  ( = 4.28 , S.D = 0.72)  ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ( = 4.26 ,              
S.D = 0.77) ตามล าดับ  

๒. ด้านเจ้าหน้าท่ีการจัดท าโครงการ ในภำพรวมผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจใน
ระดับมำกทุกข้อ ( = 4.44 , S.D = 0.69) เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ คณะท ำงำนมีกิริยำมำรยำทเรียบร้อย
ตำมล ำดับ ( = 4.49 , S.D = 0.65) รองลงมำคือคณะท ำงำนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลและแก้ปัญหำ 
( = 4.39 , S.D = 0.73) ตำมล ำดับ 

๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภำพรวมผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในระดับ
มำกทุกข้อ ( = 4.25 , S.D = 0.78) เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ คือมีกำรใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์อย่ำง
เหมำะสม ( = 4.23 , S.D = 0.87) รองลงมาคืออาหารและเครื่องดื่ม ( = 4.20 , S.D = 0.75) และ
สถานที่จัดกิจกรรม ( = 4.13 , S.D = 0.73)  ตำมล ำดับ 

๔. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม ในภำพรวมผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในระดับ
มำกทุกข้อ ( = 4.34 , S.D = 0.60) เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับ             
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน ( = 4.35 , S.D = 0.58) รองลงมาคือผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า ( = 4.32 , S.D = 0.62)  ตำมล ำดับ 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๑. รูปแบบโดยรวมและล ำดับของกิจกรรมแต่ละรำยกำรดีมำก ท ำให้มีควำมกระชับในกำรน ำเสนอสำระ 
และไม่มีควำมซับซ้อนในเชิงเนื้อหำและสำระส ำคัญ 

๒. ผู้น ำเสนอหลัก (อธิกำรบดี) น ำเสนอสำระได้สมบูรณ์มำก และสำมำรถช้ีประเด็นส ำคัญๆที่ส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เข้ำร่วมประชุมมีประเด็นที่จะร่วมเสนอแนะได้เป็นอย่ำงดี 

๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ (คณะกรรมกำรติดตำมฯ) น ำเสนอสำระส ำคัญของกำรด ำเนินกำรติดตำมได้อย่ำง
ละเอียด แสดงให้เห็นถึงประเด็นควำมส ำเร็จ และประเด็นที่ต้องปรับปรุง โดยเอกสำรสรุป                  
กำรติดตำมมีควำมสมบูรณ์ในทุกแง่มุม สำมำรถน ำไปอ้ำงอิงได้ 

๔. กำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ มีควำมพร้อมในเชิงเอกสำรที่เอื้อต่อกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร และ             
มีกำรเตรียมกำรท ำควำมเข้ำใจให้แก่ผู้เข้ำร่วมประชุมได้เป็นอย่ำงดี 

๕. ทีมงำนฝ่ำยจัดกำรประชุมมีควำมพร้อมสูง และมีควำมตั้งใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ได้อย่ำง              
มีประสิทธิภำพ 

๖. ผู้ทรงคุณวุฒิบำงท่ำน ยังไม่เข้ำใจบริบทของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
๗. ระยะเวลำในกำรจัดประชุมน้อยไป ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรประชุม 
๘. งำนเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อกำรสร้ำงสรรค์มหำวิทยำลัยเป็นกิจกรรมที่ดีมำก ท ำให้ได้รู้จักผู้ทรงคุณวุฒิ 

และผู้บริหำรอีกมุมมองหนึ่ง 
๙. ได้ข้อคิด ข้อมูล และข้อแนะน ำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำรสภำฯ นำยกสภำฯ สำมำรถน ำมำใช้              

เป็นแนวทำงกำรก ำหนดนโยบำย เพื่อน ำมำพัฒนำหน่วยงำนต่ำงๆได้เป็นอย่ำงดี 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท  จังหวัดระยอง 

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

   

   

   

 

 ภำพโดย : http://uc.bsru.ac.th 
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สรุปผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลยั (retreat)  
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙)  

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ 
วันที่ ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง 
****************************************** 

 
ด้านอาจารย ์

1. ควรมีเวทีให้อาจารย์น าเสนอบทความวิชาการหรืองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ  
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในต่างประเทศเพิ่มมาก

ข้ึน โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย  
3. ควรตั้งเป้าหมายจ านวนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาตราจารย์ ศาสตราจารย์ และส ารวจอาจารย์ 

ที่อยู่ในเกณฑ์ เพื่อเร่งรัดให้อาจารย์ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ควรปลูกฝังค่านิยมให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเป็นงานประจ า 
5. ควรมีนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างรูปแบบวิธีการผลิตบัณฑิตที่เป็น

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
6. ควรจัดท างานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อน าไปพัฒนาท้องถ่ินในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ              

อีกทั้งยังสามารถใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได ้
 
ด้านนกัศกึษา 

1. ควรสร้างสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดท าป้ายบอกทาง 
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับอาจารย์จัดท าสื่อการเรียนการสอน หรือบทเรียนอีเลิร์นน่ิงเป็นภาษาอังกฤษ   

2. ควรจัดโครงการส่งนักศึกษาไปเรียนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาอยู่
ในสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษ  

3. ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยของนักศึกษา ในด้านทักษะการเขียน รวมทั้งการพัฒนาทักษะ             
การเขียนของคณาจารย์ในการเขียนงานวิจัย   

4. ควรปลูกฝังให้นักศึกษารักในวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงข้ึน เพื่อกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ด้านหลกัสตูร 
1. ควรสร้างหลักสูตรซึ่งเป็นที่ต้องการของท้องถ่ินอย่างแท้จริง ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

และมีการบูรณาการเป็นการศึกษา ๔.๐  เมื่อใช้หลักสูตรแล้วมีการวิจัย ติดตาม ประเมินผลกับ
บัณฑิตเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

2. ควรพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อดึงดูดนักศึกษาประเทศเพื่อนบ้านเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
3. ควรมีหลักสูตรฝึกอบรมในลกัษณะพิเศษ เช่น นักบริหารระดับหลกัสตูรเพื่อการจัดการนวัตกรรมโลก

อนาคต หรือหลักสูตรนักบริหารโรงเรียน เป็นต้น เพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย 

4. ควรส ารวจความต้องการของครูในพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการตามความต้องการที่ไม่กระทบ 
ต่องานประจ าและไม่ต้องฝึกอบรมในห้องเรียน  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง   
และมีการติดตาม โดยวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาในวิชาชีพ 

 
ด้านบริหารจัดการ 

1. ควรมีส านักวิชาการท างานสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ และงานวิจัยของอาจารย์ ในการ
เป็นแหล่งการให้ข้อมูลที่ทันสมัย สนับสนุนให้ตั้งทีมที่ปรึกษาสอนเสริมแบบเข้มด้านการวิจัยและ
โครงการชุด มีทีมวิจัยที่ประกอบด้วยบุคคลทุกระดับ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนตั้งแต่ การ
จัดพิมพ์  

2. การน าเสนอบทความ การส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการะดับนานาชาติ สนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัย เพื่อพัฒนางานวิชาการให้
สูงข้ึน ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาควรเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรผลักดันให้อาจารย์เสนอโครงร่างงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ให้ได้
งบประมาณเกินหนึ่งล้านบาท  

4. ควรปรับเกณฑ์การประเมินผลงานประจ าปขีองอาจารย์ใหม้ีมาตรฐานเดียวกัน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
และเกณฑ์อัตลักษณ์ของคณะ ร้อยละ ๒๐ 

5. ควรต่อสัญญาให้คณาจารย์และบุคลากรจนถึงอายุ ๖๐ ปี ในครั้งเดียว เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ  
ส่วนเรื่องต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูงข้ึนให้น าไปประเมินกับการปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปี 

 
 

------------------------------------- 
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สรุปผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวทิยาลยั (retreat)  
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙)  

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ 
วันที่ ๒๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง 
****************************************** 

 
๑) มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มีแผนที่สอดคล้องกับงบ

ยุทธศาสตร์ งบวิจัย และมีการบูรณาการกับงบประมาณจังหวัด เพื่อการได้รับอนุมัติงบประมาณ  
๒) การน านโยบายของรัฐบาลไปใช้ จะต้องมีประเด็นสังคมผู้สูงอายุและการปรับตัวเข้าสู่

เศรษฐกิจฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน์  
๓) มหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาโครงสร้างควรปรับโครงสร้างให้อยู่ในรูปแบบของมหาวิทยาลัย

กาฬสินธ์ุ  คือ มีการหลอมรวม พยาบาล อาชีวะ ราชภัฏ ส่วนหนึ่งเข้าด้วยกันและแบ่งโครงสร้างใหม่  
๔) การจัดการศึกษาในอนาคต นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ โดย

ใช้ระบบ MOOC ซึ่งจะมีการก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เน้นการเรียนการ
สอนในด้าน Digital Literacy ดังนั้นวิชาพื้นฐานจะต้องมีเนื้อหาด้าน Digital Literacy   

๕) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ต้องสอบวัดความรู้ทั้งอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
จึงควรเพิ่มรายวิชาพื้นฐานทางภาษาให้กับนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต  

๖) การเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จะต้องมีการเรยีนรู้กระบวนการยุติธรรม
และกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ตามหลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล  

๗) ควรก าหนดแนวทางส่ ง เสริ ม คุณธรรมการจั ดการ เรียนการสอนของอาจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพใน ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑. องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชากับองค์ความรู้ 
ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ ๒. สมรรถนะ คือ จะต้องมีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาอื่นที่ใกล้เคียงกับ
สาขาวิชาที่สอน ๓. ค่านิยม ในการพัฒนาตนเองให้ดีข้ึน 

๘) การจัดท าแผน ควรค านึงถึงวิธีการด าเนินการว่าท าอย่างไรจึงจะมีความเป็นเลิศ และ             
การเขียนแผนกลยุทธ์ควรจัดท าแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  

๙) นโยบายควรตอบค าถามได้ว่าสังคมต้องการสิ่งใดเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ 
เพื่อตอบสนองต่อสังคม  

๑๐) ควรมีนวัตกรรมจากงานวิจัยที่ต่อเนื่อง น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้  
๑๑) จากปัญหาการลดลงของจ านวนนักศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการบริการ

วิชาการและงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ อบจ. อบต. เป็นต้น 
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๑๒) ควรเร่งทบทวนการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยให้พร้อมรับกับแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล 
เช่น การจัดท าหลักสูตรออนไลน์ (MOOC) ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงอย่างไม่จ ากัดผ่านทางเว็บไซต์  
การจัดท าสื่อการสอนทางไกลดิจิทัลโดยบูรณาการร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

๑๓) ควรพัฒนานักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งต้องปรับจากกระบวนการ ตั้งแต่วิธีการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ปรับสภาพแวดล้อมทางสังคม และอุปกรณ์การสอน เป็นต้น 

๑๔) ควรพัฒนาระบบการประชุมแบบ e-Meeting เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและ 
ลดทรัพยากรกระดาษโดยเริ่มจากการประชุมผู้บริหาร  

๑๕) ควรเร่งด าเนินการด้านความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  
๑๖) การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้เป็นเรื่องที่ดี ควรรักษาวิธีการ 

ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ดีนีไ้ว้ ส่วนโครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ตามแผนจะต้องดูแลไม่ให้ส่งผลกระทบกับคุณภาพของผู้เรียน 

๑๗) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกหน่วยงานควรพัฒนาผลการประเมินคุณภาพ               
ให้สูงข้ึนจากปีที่ผ่านมา โดยพัฒนาทั้ง Input Process และ Output  

๑๘) ควรเล็งเห็นถึงความส าคัญของค าขวัญที่ ว่า “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” โดยการสร้างตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความส าเร็จดังกล่าว  เช่น การสร้างตัวช้ีวัดส าหรับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีคะแนนโอเน็ตเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาทุกคน             
การดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบ มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด และส ารวจจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด ส าเร็จการศึกษาหลังเวลาที่ก าหนด และไม่ส าเร็จการศึกษา ๔ ปีย้อนหลัง 
เพื่อหาสาเหตุของการไม่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว น ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป รวมถึงส ารวจภาวการณ์             
มีงานท าของบัณฑิต การสร้างจิตสาธารณะให้นักศึกษาเพื่อท าประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ด้านอาจารย์และ
บุคลากร ควรก าหนดตัวช้ีวัดให้อาจารย์ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคน ตั้งเป้าหมายจ านวน
อาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ และผลักดันให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ทุกคนต้องท างาน
วิจัย  และอาจารย์ทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร และควรด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี  

๑๙) มหาวิทยาลัยควรศึกษาความเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในรัฐธรรมนูญ พิจารณา 

ในประเด็น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครู อาจารย์ทุกระดับ  

- การศึกษาปฐมวัย สะท้อนให้เห็นว่าครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยงจะขาดแคลน  
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบสี่ในทุกระดับการศึกษาจะ

เน้นเรื่องการประเมินระบบ เน้นกระบวนการ PDCA และผลที่เกิดข้ึน ให้น าข้อเสนอแนะไปด าเนินการเพื่อให้
เกิดการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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- ความต้องการของตลาดแรงงานที่ เปลี่ยนไป พฤติกรรมผู้ เรียนเปลี่ยนไป                 
จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Active Learning  

- ๑๐ ทักษะ ที่ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการในปี ๒๐๒๐ คือ ทักษะการแก้ปัญหา           
ที่ซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการบุคคล การท างานร่วมกัน ความฉลาดทางอารมณ์ 
รู้จักการประเมินและตัดสินใจ มีใจรักบริการ การเจรจาต่อรอง ความยืดหยุ่นทางความคิด 

- น้ าหนักขีดความสามารถที่ตลาดแรงงานต้องการ คือ ความทุ่มเท และรับผิดชอบ
ต่องาน การท างานเป็นทีม การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การพูดจา/การเจรจา ความคิดสร้างสรรค์                 
ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทักษะการใช้งานสื่อสารภาษาท้องถ่ิน ทักษะคณิตศาสตร์
พื้นฐาน และความรอบรู้ทางวิชาการ 

๒๐) การทบทวนนโยบาย ต้องมีเป้าหมายที่ท้าทาย มีกระบวนการรองรับ เพื่อสร้างความเป็น
เลิศ /ความโดดเด่น  มีการสร้างศักยภาพและโอกาสให้แก่นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงการยกระดับคุณภาพ            
ของอาจารย์และนักศึกษาจนเป็นที่ยอมรับในสังคม โดย 

- ควรมีกระบวนการที่มีผลรองรับ มีพื้นที่ มีระยะเวลา มีผู้รับผิดชอบ มีการติดตาม
และประเมินผล มีการบูรณาการข้ามสาขาวิชา ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน 

- ควรปรับแนวคิด  / งบประมาณ / KPI ให้ สะท้อนผลลัพ ธ์ และภารกิ จ               
ของมหาวิทยาลัย 

- การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอก กลุ่มเป้าหมายรับทราบบทบาทและ
ผลงานของเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

- Change Mindset เพื่อสร้างคุณค่าของความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 

____________________________ 
 


